หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟั นด์
United Global Income Strategic Bond Fund : UGIS
ประเภทกองทุน

:

กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว
(feeder fund)

อายุโครงการ

:

ไม่กําหนด

วันที่ได้ รับอนุมัตใิ ห้ จัดตัง้ และจัดการกองทุนรวม

: 27 มกราคม 2560

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม : 9 กุมภาพันธ์ 2560
นโยบายการลงทุน :
กองทุนจะเน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทุนหลัก)
เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนเหลัก
เป็ นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป (Retail Fund) จัดตังและบริ
้
หารจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ยบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities)
และเป็ นกองทุนที่จดั ตังตามระเบี
้
ซึง่ จดทะเบียนที่ประเทศไอร์ แลนด์ (Ireland) และมิได้ เป็ นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟั นด์ (Hedge Fund)
PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทุนหลัก) จัดตังเป็
้ นกองทุนรวมตราสารหนี ้ ตามระเบียบของ UCITS มีนโยบาย
ลงทุนในตราสารหนี ้อย่างน้ อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน อนึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
กองทุนรวมตราสารหนี ้ต้ องมีการลงทุนในตราสารหนี ้ และทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานกําหนด ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุน แต่เนื่องจากกองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟั นด์
มีลกั ษณะพิเศษเป็ นกองทุน Feeder Fund ซึ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว
(กองทุนหลัก) จึงสามารถกําหนดประเภทกองทุนตามชื่อหรื อนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักซึ่งเป็ นกองทุนรวม
ตราสารหนี ้ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด นอกจากนี ้ ตามระเบียบของ UCITS ได้ กําหนดเรื่ อง total
securities ที่ไม่ได้ ขึ ้นทะเบียนใน regulated market ไว้ ไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่ไม่ได้
กําหนดเรื่ องการมีข้อมูล public ของตราสารที่ลงทุนซึ่งแตกต่างจากเกณฑ์ไทยที่กําหนดให้ SIP คือตราสารที่ไม่ได้ ขึ ้น
ทะเบียนใน regulated market และไม่มีข้อมูล public

ทังนี
้ ้ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management) และจะลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณี ที่สภาวการณ์ ไม่ปกติกองทุนอาจพิจารณา
ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจผู้จดั การกองทุน และไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการ หากมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
เกี่ยวกับการทําสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าดังกล่าว
กองทุนจะไม่ลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ ตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) แต่อาจทํา
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ หรื ออาจลงทุนในตราสารหนี ้
ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ หรื อธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี ้ที่ไม่ได้ รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นใด หรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด
อย่างหนึง่ หรื อหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ผลตอบแทนที่ผ้ ูลงทุนจะได้ จากเงินลงทุน :
ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้ รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และถือเป็ นการกระจายการลงทุน
ไปยังหลักทรัพย์ในต่างประเทศเพื่อลดความเสี่ยงจากการมุง่ เน้ นที่จะลงทุนในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว

สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 3 สิน้ สุดวันที่ 31 มกราคม 2563

คําถามและคําตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
คําถามและคําตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สาํ คัญของกองทุนรวม
1. กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อมีการแบ่ งชนิดของหน่ วยลงทุนหรื อไม่
อย่ างไร ?
กองทุนนี ้เป็ นกองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป และมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
ดังนี ้
 หน่วยลงทุนชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : UGIS-A) เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ลู งทุนรับรายได้ สมํ่าเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 หน่วยลงทุนชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (ชื่อย่อ : UGIS-N) เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดา
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ลู งทุนรับรายได้ จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
(Total return)
2. กองทุนรวมนีม้ ีจาํ นวนเงินทุนโครงการเท่ าใด ?
30,000 ล้ านบาท บริ ษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ได้ จดทะเบียนไว้ กับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
3. กองทุนรวมนีเ้ หมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสําหรั บเงินลงทุนลักษณะใด ?
เหมาะสําหรับเงินลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และสามารถยอมรับความ
เสี่ยงจากการลงทุนได้ ในระดับสูงโดยผลตอบแทนที่กองทุนจะได้ รับส่วนใหญ่มาจากกําไรส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
4. ปั จจัยใดที่มีผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?


ผลการดําเนินงานของกองทุน PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทุนหลัก)



ความผันผวนของราคาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

5. กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ ูประกันเงินลงทุนหรื อเป็ นกองทุนรวมที่ม่ ุงเน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรื อไม่
อย่ างไร ?
กองทุนนี ้เป็ นกองทุนที่ไม่มีประกันและไม่ค้ มุ ครองเงินต้ น
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6. กองทุนรวมนีม้ ีการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ าที่มิได้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดความเสี่ยงเป็ นอัตราส่ วน
เท่ าใดของมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิของกองทุนรวม และจะมีผลกระทบทางลบที่มากที่สุดต่ อเงินลงทุนเป็ น
อย่ างไร ?
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มิได้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความความเสี่ยงของพอร์ ต
การลงทุน โดยกองทุนกําหนดอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าไว้ ไม่เกินร้ อยละ 100 ของมูลทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน โดยผลกระทบทางลบที่มากที่สดุ จากการลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าดังกล่าวไม่เกินมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนและกองทุนอาจมีผลตอบแทนของกองทุนตํ่ากว่าผลตอบแทนที่ควรจะได้ รับเมื่อเปรี ยบเทียบกับกรณี ที่
กองทุนไม่ได้ ลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าดังกล่าว
7. กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่ างไร ?
วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี : ทุกวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี
8. กองทุนต่ างประเทศนัน้ มีนโยบายการลงทุน ปั จจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ และผลการดําเนินงานอย่ างไร ?
 ลักษณะสําคัญของกองทุน PIMCO GIS Income Fund (Class I)
ชื่อกองทุน :

PIMCO GIS Income Fund (Class I)

ผู้จัดการกองทุน :

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited,
Registered Office: 30 Herbert Street, Dublin 2, Ireland

วันที่จัดตัง้ กองทุน :

30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประเภทโครงการ :

กองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้

วัตถุประสงค์ และนโยบาย
การลงทุน :

กองทุน PIMCO GIS Income Fund (Class I) มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อสร้ างกระแส
รายได้ ในระดับสูงโดยการบริ หารการลงทุนอย่างรอบคอบ และมีวตั ถุประสงค์ในการ
สร้ างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว กองทุนมีหลักการสําคัญในการกระจายการ
ลงทุนไปในตราสารหนี ้ประเภทต่างๆ ทังภาครั
้
ฐและเอกชนทัว่ โลก อย่างน้ อย 2 ใน 3
ของมูลค่าทรัพย์สนิ ซึง่ อาจรวมถึง
(1) ตราสารหนี ภ้ าคเอกชนทัง้ ที่ ไ ด้ รับการจัดอัน ดับ ความน่า เชื่ อ ถื อ สูงกว่า อัน ดับ ที่
สามารถลงทุนได้ (investment Grade) และอันดับความน่าเชื่ อถื อตํ่าว่าอันดับที่
สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ที่ออกโดยบริ ษัทเอกชนทัว่ โลกทังที
้ ่อยู่
ภายในกลุม่ ยุโรป, และนอกกลุม่ ประเทศยุโรปซึง่ รวมถึงกลุม่ ประเทศกําลังพัฒนา
(2) ตราสารหนี ้ภาครัฐ ที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศภายในกลุ่มประเทศยุโรป, และ
ประเทศนอกกลุม่ ประเทศยุโรป รวมถึงองค์กรที่เกี่วข้ องกับภาครัฐของประเทศเหล่านัน้
(3) ตราสารที่เกี่ยวข้ องกับ mortgage-related security และ Asset-backed securities
อื่นๆ และ
(4) Foreign currency positions ซึง่ รวมถึงสกุลเงินของประเทศกําลังพัฒนา และ
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ทังนี
้ ้ กองทุนหลักสามารถลงทุนใน loan participations and loan assignments
อย่างไรก็ตามการปรับสัดส่วนการลงทุนใน Sector ต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา ทังนี
้ ้ในการลงทุนเหล่านี ้สามารถทําได้ ทงการลงทุ
ั้
นทางตรงในตราสาร และ
การลงทุนผ่านตราสารอนุพนั ธ์
กองทุนจะมี Portfolio Duration อยู่ระหว่าง 0 – 8 ปี ขึ ้นอยู่กบั มุมด้ านดอกเบี ้ยของ
ผู้จดั การกองทุน ทังนี
้ ้ กองทุนจะลงทุนในตราสารที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (ตํ่ากว่าอันดับความน่าเชื่อถือ Baa3 จากการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือของ Moody หรื อเทียบเท่ากับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P or Fitch)
ไม่เกิน 50% ของมูลค่าทรัพย์สิน (โดยไม่รวมถึงตราสารที่เกี่ยวข้ องกับ mortgagerelated security และ Asset-backed securities อื่นๆ) และสามารถลงทุนในตราสาร
หนี ้ของกลุม่ ประเทศกําลังพัฒนาไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สนิ
กองทุนไม่สามารถลงทุนในตราสารที่สามารถเปลี่ยนเป็ นตราสารทุนได้ (convertible
securities) เกิน 25% ของมูลค่าทรัพย์สิน , ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุน (equity)
ได้ เกิน 10% ของมูลค่าทรั พย์สิน, ทัง้ นี ้ เมื่อรวมการลงทุนของตราสารที่สามารถ
เปลี่ยนเป็ นตราสารทุน, ใบรับรองเงินฝาก (certificates of deposit) และ bankers’
acceptances จะต้ องมีสดั ส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน ทังนี
้ ้ กองทุนอาจ
สามารถลงทุนในตราสารที่ไม่มีสภาพคล่อง (ซึ่งหมายรวมถึงพันธบัตร และตราสารหนี ้
อื่นๆ ที่ถกู กล่าวถึงตานโยบายการลงทุนนี ้) ได้ ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สนิ
อายุโครงการ :

ไม่กําหนด

การจ่ายเงินปั นผล :

ไม่จ่ายเงินปั นผล

ผู้ดแู ลผลประโยชน์/
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สนิ
ของกองทุน :

Depositary: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Administrator: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

Bloomberg Ticker :

PIMINIA:ID

Bloomberg Benchmark Ticker :

LBUSTRUU Index

Website

www.pimco.com.sg
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•

ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมต่ างประเทศ (กองทุนหลัก)
As of January 31, 2019

หมายเหตุ : ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้ เป็ น
สิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับข้ อกําหนดในการซือ้ ขายและโอนหน่ วยลงทุน
1. กองทุนรวมนีม้ ีวธิ ีการขายและรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนอย่ างไร ?
 การสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน
ท่านสามารถลงทุนเป็ นจํานวนเงินขันตํ
้ ่า ดังนี ้
การสั่งซือ้ ครั ง้ แรก

การสั่งซือ้ ครั ง้ ถัดไป

ไม่กําหนด

ไม่กําหนด

ทังนี
้ ้ จํานวนเงินขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก และจํานวนเงินขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป ได้ รวมค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
ท่านสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย
จนถึงเวลา 15.30 น. โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี ้
- บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน (ถ้ ามี)
ผู้สงั่ ซื ้อต้ องชําระเงินค่าซื ้อครัง้ เดียวเต็มตามจํานวนที่สงั่ ซื ้อโดยสามารถชําระเป็ น
- เงินสด เงินโอน ได้ จนถึงวันสุดท้ ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
- เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรื อคําสั่งจ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชี เดียวกับ
สํานักงานของบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อ้ คืน (ถ้ ามี) หรื อวิธีอื่นใดที่บริ ษัทจัดการ
กําหนดได้ จนถึงวันสุดท้ ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องลงวันที่ตามวันที่ที่
สัง่ ซื ้อและขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรื อบัญชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ที่บริษัทจัดการเปิ ดไว้ เพื่อการนี ้ของธนาคารดังต่อไปนี ้
- ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคาร ซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ. - ธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบต่อไป
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมบัญชีเพื่อการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามข้ างต้ นและบัญชี
สัง่ ซื ้ออื่นๆ ซึง่ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการล่วงหน้ า โดยจะปิ ด
ประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และประกาศในเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
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หลังจากที่บริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ได้ รับชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนจากผู้สงั่ ซื ้อ
้ ้
แล้ ว ผู้สงั่ ซื ้อจะได้ รับหลักฐานการรับชําระเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน ทังนี
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ได้ เรี ยกเก็บ
เงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรื อคําสัง่ จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้ างต้ น และได้ รับเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
เต็มจํานวนแล้ ว
ในกรณี ที่ เช็ ค ดราฟต์ เช็ คธนาคาร หรื อคํ าสั่งจ่ายเงิ นธนาคารดังกล่าวถูกปฏิ เสธการจ่ ายเงิ น บริ ษั ทจัดการจะ
ดําเนินการยกเลิกรายการสัง่ ซื ้อนัน้ และแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อทราบ
ผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ ชําระเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ วจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันได้
้ เว้ นแต่
จะได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ เงินที่ได้ รับจากการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ ในบัญชี
เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และ/หรื อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันในนามของบัญชีสงั่ ซื ้อหรื อบัญชีกองทุน
ที่บริ ษัทจัดการเปิ ดขึ ้นที่ธนาคารพาณิชยซึ่งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทังหมดจะนํ
้
าเข้ าเป็ น
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- INTERNET (ถ้ ามี)
- บริการผ่ านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ ามี)
- การสั่งซือ้ หน่ วยลงทุนผ่ านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อ่ ืนๆ
- การชําระเงินค่ าซือ้ หน่ วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ
เช่น บริ การรับชําระค่าสินค้ าและบริ การ (Bill Payment) หรื อวิธีการอื่นใดเพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้ า โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
และประกาศในเว็บ ไซต์ ข องบริ ษั ท จัด การ ทัง้ นี ้ การดํ า เนิ น การและหลัก เกณฑ์ ต้ อ งเป็ นไปตามที่ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
-

การสั่งซือ้ โดยวิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน

ผู้ถื อ หน่ว ยลงทุน สามารถสับ เปลี่ย นการถือ หน่ว ยลงทุน ระหว่า งกองทุน เปิ ดที่บ ริ ษัท จัด การกํา หนดเท่า นัน้
การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (“กองทุนเปิ ด
ต้ นทาง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ใน
โครงการจัดการ โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้ นทาง ซึ่งได้ หกั
ค่าธรรมเนียมใดๆที่สามารถหักจากเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ (ถ้ ามี) เพื่อนําไปชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนของ
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้ มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่าง
กองทุนเปิ ดปลายทาง ทังนี
กองทุนบางกองทุนก็ได้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มเปิ ดให้ ทําการสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุน
ตลาดเงิ น และ/หรื อกองทุนอื่ นใดตามที่บริ ษั ทจัดการเปิ ดให้ บริ การสับเปลี่ยนหน่ ว ยลงทุน มาเข้ ากองทุน เปิ ด
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ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟั นด์ นัน้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดย
จะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืน (ถ้ ามี) และประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
อนึง่ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมให้ มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิ ด
ยูไ นเต็ด โกลบอล อิ น คัม สตราที จิ ค บอนด์ ฟั น ด์ ” กับกองทุนเปิ ดอื่ นๆ ภายใต้ การบริ หารของบริ ษั ทจัด การ
้ ้ การสับเปลี่ยนการ
นอกเหนือจากกองทุนเปิ ดที่กําหนดข้ างต้ นได้ โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ทังนี
ถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทางดังกล่าว จะต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในโครงการจัดการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนของกองทุนเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง
อีกทัง้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคําสัง่ สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราว หรื อถาวรก็ได้
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสัง่ สับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์สงู สุด หรื อมีผลกระทบในทางที่
ดีต่อกองทุนเปิ ดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และ/หรื อประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
วันและเวลาในการสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ให้ เป็ นวันและเวลาเดียวกันกับการส่งคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ ในโครงการ และ/หรื อหนังสือ
ชี ช้ วนของทัง้ กองทุนเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง และ/หรื อเงื่อนไข หรื อหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทจัดการ
กําหนด
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบก่อนวันเสนอขายหน่วยลงทุน โดยจะระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ
โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ด ต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ
ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มเปิ ดให้ ทําการสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุน
ตลาดเงิ น และ/หรื อกองทุนอื่ นใดตามที่บริ ษั ทจัดการเปิ ดให้ บริ การสับเปลี่ ยนหน่ว ยลงทุน มาเข้ ากองทุน เปิ ด
ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟั นด์ นัน้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดย
จะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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การรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยระบุเป็ นจํานวน ดังนี ้
จํานวนเงิน

จํานวนหน่ วย

ไม่กําหนด

ไม่กําหนด

ผู้ลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่ ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ได้ ทกุ วันทําการซื ้อขายคืนหน่วยลงทุนในระหว่างเวลาเริ่ มเปิ ดทําการ
ถึงเวลา 14.00 น.
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการหรื อมอบหมายให้ ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุนของวันทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการ
จัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึง่ บริ ษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในเว็บไซด์ของบริ ษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้ า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทาง
ไปรษณีย์หรื อนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แจ้ งความประสงค์ไว้
- บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน (ถ้ ามี)
- INTERNET
- บริการผ่ านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ ามี)
- การสั่งขายคืนหน่ วยลงทุนผ่ านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อ่ ืนๆ
- ช่ องทางอื่นๆ (ถ้ ามี)


หลักเกณฑ์ การซือ้ คืนหน่ วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริ ษัทจัดการจะดําเนินการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ โดย
ถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้ บริ ษัทจัดการดําเนินการ
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดงั กล่าว ทังนี
้ ้ การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดงั กล่าวจะทําให้ จํานวน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
2. บริ ษัทจัดการจะดําเนินการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ตามหลักฐานที่
ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถือต่อ
จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
โดยบริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ เมื่อสิ ้นวันทํา
การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
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ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนันอาจจะต้
้
องถูก
หักด้ วยค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น เช่น ค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ ้นจริงจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็ นต้ น โดยบริ ษัทจัดการ
จะนําเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดงั กล่าว เข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ได้ แจ้ งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของ
ผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ่ง
บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในเว็บไซด์ของบริ ษัทจัดการ
โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรื อนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนแจ้ งความ
ประสงค์ไว้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อตาม
หลักฐานที่ปรากฏอยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที่มีการ
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ


กรณีรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ในระหว่างเวลาเริ่มเปิ ดทําการถึงเวลา 14.00 น.
บริ ษัทจัดการกําหนดให้ วนั ทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนเป็ นวันทําการตามปกติของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อวันทําการ
ของกองทุน รวมในต่างประเทศที่กองทุนลงทุนไว้ และ/หรื อวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่กองทุน
ต่างประเทศจดทะเบียน และเป็ นวันทําการที่สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรื อวันทําการของ
ตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรื อวันทําการที่บริ ษัทจัดการไม่ได้ รับผลกระทบจากการรับชําระค่า
ซื ้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต่างประเทศ และ/หรื อตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม
บริ ษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็ นวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนให้ ทราบล่วงหน้ า โดยปิ ดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงวันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริ ษัทจัดการ
เห็นสมควร ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดยปิ ดประกาศ ณ สํานักงานของบริ ษัท
จัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และ/หรื อประกาศเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ท่านจะได้ รับชําระเงินภายใน 5 วันทําการนับถัดจากวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบ
ธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ่งบริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
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2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ ขายหน่ วยลงทุน ?
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อปฏิเสธไม่รับ และ/หรื อระงับการดําเนินการตาม
คําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อยกเลิกคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้ าในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1. กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริ หารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็ นการไม่สามารถ
ดํารงสัดส่วนตามที่กฎหมายกําหนด หรื ออาจจะมีผลทําให้ ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรื อก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
2. กรณีเอกสารหรื อข้ อมูลประกอบการซื ้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้ รับจากผู้ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามความเป็ นจริง
3. กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทําให้ จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรื อจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวน
ที่ได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
4. กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทําให้ จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที่บริ ษัทจัดการได้ รับอนุญาตให้
สามารถนําไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรื ออาจเป็ นเหตุให้ ไม่สามารถบริ หารจัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
หลักของกองทุนซึง่ มีนโยบายที่จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ
5. กรณีที่กองทุนต่างประเทศปฏิเสธไม่รับ และ/หรื อระงับการดําเนินการตามคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อยกเลิกคํา
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุน
6. กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันทํ
้ าให้ หรื อจะทําให้ บคุ คลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที่กําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
กองทุนหรื อมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะเป็ นกรณีดงั กล่าว
7. กรณีอื่นๆ ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็ นในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง เช่น
กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรื อการก่อการร้ าย หรื อตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควรเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรื อชื่อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคต
ของบริษัทจัดการ
3. กองทุนรวมนีม้ ีข้อกําหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ ขายหรื อไม่ รับ
ซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคําสั่งที่รับไว้ แล้ ว และการหยุดรั บคําสั่งซือ้ หรื อขายคืนหน่ วยลงทุนไว้ อย่ างไร ?
การเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจเลื่อนกํ าหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนที่มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเปิ ดไว้ แล้ วได้ เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. บริ ษัทจัดการพิจารณาโดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่า
เกิดกรณีที่เข้ าเหตุดงั ต่อไปนี ้
(1) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจํ าหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อ ย่า ง
สมเหตุสมผล หรื อ
(2) มีเหตุที่ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตุดงั กล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
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2. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่า ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา
ทังนี
้ ้ การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตาม 1 หรื อ 2 บริ ษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี ้
(1) เลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้
เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น และผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบเรื่ องดังกล่าวด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้ งการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้ อมทังจั
้ ดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการ
ได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 1 หรื อการรับรองข้ อมูลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 2 ต่อ
สํานักงานโดยพลัน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว
ให้ บริ ษัทจัดการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้ องชําระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที่ส่งคําสัง่
ขายคืนก่อนหลัง
การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว
1. บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว หรื อจะหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อ
คําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กําหนดไว้ ในโครงการ ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทําการซื ้อขายได้ ตามปกติ
(2) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังนี ้ โดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว ซึ่งให้ กระทําได้ ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้ นแต่จะ
ได้ รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรื อทรั พย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้
อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรื อ
(ค) มีเหตุจําเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) หากกองทุนรวมได้ ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้เกิดขึ ้น ซึ่ง
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ
้ ้ เฉพาะ
(ก) ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทําการซื ้อขายได้ ตามปกติ ทังนี
ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์แห่งนันเกิ
้ นกว่าร้ อยละ
สิบของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทําให้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ อย่างเสรี และทําให้ ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ ตามปกติ หรื อ
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(ค) มีเหตุที่ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลา
ปกติ ซึง่ เหตุดงั กล่าวอยูเ่ หนือการควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้ วยแล้ ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุด
รับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ลู งทุนเฉพาะราย หากปรากฏข้ อเท็จจริงดังต่อไปนี ้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการกระทําดังต่อไปนี ้
1. การกระทําที่เป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย หรื อ
3. การกระทําที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคําสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจ
ตามกฎหมาย
(ข) บริ ษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จกั ลูกค้ า และตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ าได้
ในสาระสําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้ าบริ หารจัดการกองทุนรวมภายใต้
การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิม ไม่สามารถดํารงความเพียงพอ
ของเงินกองทุนได้ ตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ว่าด้ วยการดํารง
เงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้ าซื ้อ
ขายหลักทรัพย์และการค้ าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ น
ผู้จดั การเงินทุนสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ซึง่ ให้ กระทําได้ ไม่เกิน 3 วันทําการ
2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้ อ 1. และบริ ษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อหยุด
รับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว ให้ ทราบถึงการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้ อ 1 (1) (2) (3) หรื อ (5) ให้ เปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและ
ผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้ วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนพร้ อม
ทังแสดงเหตุ
้
ผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนัน้ ให้ สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้ อ 1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ้ ก่อน
การเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ณ
้ สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขาย
วันทําการสุดท้ ายก่อนวันรายงานนันให้
คืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเปิ ดขาย หรื อรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อหรื อ
คําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
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3. ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัท
พบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคา
ย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการหยุด
ขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคําสัง่ ซือ้
หน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
4. ในกรณีที่วนั ทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สํานักงานได้ ประกาศกําหนดให้ เป็ นวันหยุดทํา
การของบริ ษัทจัดการกองทุนรวมเป็ นกรณี พิเศษ ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ และคําสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุน สําหรับวันดังกล่าว และต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าเกี่ยวกับการหยุดรับคําสัง่ ในกรณี
ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยจัดให้ มีข้อมูลเรื่ องดังกล่าวไว้ ในที่เปิ ดเผย
ณ สถานที่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริ ษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรื อรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
การหยุดขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณี ที่มีความจําเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้
บริ ษัทจัดการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืนหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ เป็ นการชัว่ คราวตาม
ระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้ วต้ องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ให้ ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
4. วิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่ างไร ?
วิธีการหรื อช่องทางการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน ให้ ใช้ วิธีหรื อช่องทางเดียวกันกับการส่งคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืน
้
นเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง
หน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ ในโครงการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนของทังกองทุ
และ/หรื อเงื่อนไข หรื อหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดที่บริ ษัทจัดการกําหนด ซึ่งอยู่ภายใต้ การ
บริ หารของบริ ษัทจัดการเท่านัน้ ได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) โดยบริ ษัทจัดการจะ
ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้ นทาง ซึ่งได้ หกั ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้ นทาง (ถ้ ามี) เพื่อนําไปชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
ปลายทาง
ทังนี
้ ้ การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ด ต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการของทัง้
กองทุนเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง
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5. กองทุนรวมนีก้ าํ หนดวิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจํากัดการโอนไว้ อย่ างไร ?
1. บริ ษัทจัดการจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
เว้ นแต่เข้ าข้ อยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจํากัดการถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริษัทจัดการ
2. บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที่บุคคลใดหรื อ
กลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่เข้ าข้ อยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริษัทจัดการ
3. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที่กองทุนรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
6. ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ าทรั พย์ สนิ สุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุนและราคาขายและรั บซือ้ คืน
หน่ วยลงทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้ ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
1. กองทุนรวมนีม้ ีการออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรื อไม่ อย่ างไร ?
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
-

ใบหน่วยลงทุน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
รูปแบบอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกําหนด

ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่งให้ กบั
ผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
และ/หรื อรู ปแบบที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ ไข หรื อเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริ ษัทจัดการ
กําหนด โดยผู้สงั่ ซื อ้ หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้ องขอเปลี่ยนรู ปแบบของเอกสารแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนได้
ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรื อ
เพิ่มเติมรูปแบบและ/หรื อเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่า
เป็ นการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่าเป็ นการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม
2. ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจํากัดสิทธิในเรื่ องใด ภายใต้ เงื่อนไข อย่ างไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้อาจถูกจํากัดสิทธิในเรื่ องดังต่อไปนี ้
1. การใช้ สทิ ธิออกเสียงในกรณีที่มีการแก้ ไขโครงการโดยการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน
หากบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถื อหน่วยลงทุนเกินข้ อจํ ากัดการถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะไม่นับ
คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม
2. การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
หากบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะพิจารณาไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลดังกล่าวเกินกว่า 1 ใน 3 ของหน่วยลงทุนที่ได้ จําหน่ายแล้ วทังหมด
้
เว้ นแต่บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลดังกล่าวเข้ าข้ อยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
3. ช่ องทางและวิธีการที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการ
ใช้ สทิ ธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงของบริ ษัทจัดการ
ได้ ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th
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4. กองทุนรวมนีม้ ีช่องทางและวิธีการร้ องเรี ยน อย่ างไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อได้ ที่
- บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท์ 0-2786-2222 หรื อ
- สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Centre) โทรศัพท์ 0-2263-6000

5. กองทุนรวมนีม้ ีนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่ างไร ?
ไม่มี
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการของกองทุนรวม
1. รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร
รายชื่อกรรมการ
1. นายลี ไหว ไฟ
2. นายทีโอ บุน เคียต
3. นายสัญชัย อภิศกั ดิ์ศิริกลุ
4. นางสาวปิ ยพร รัตน์ประสาทพร
5. นายวนา พูลผล

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร
1.
2.
3.
4.

นายวนา
นางสุนรี
นายเจิดพันธุ์
นางสาวรัชดา

พูลผล
พิบลู ย์ศกั ดิ์กลุ
นิธยายน
ตังหะรั
้ ฐ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
กรรมการผู้จดั การ สายปฏิบตั ิการ
กรรมการผู้จดั การ สายการลงทุน
กรรมการผู้จดั การ สายพัฒนาธุรกิจ

2. จํานวนกองทุนรวมภายใต้ การบริหารจัดการของบริษัท
จํานวน 87 กองทุน (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)
3. มูลค่ าทรั พย์ สนิ สุทธิของกองทุนรวม
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟั นด์ (ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ) เท่ากับ
10,736,033,269.06 บาท (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟั นด์ (ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต)ิ เท่ากับ
2,257,696,724.20 บาท (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)
4. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
1. นายเจิดพันธุ์
นิธยายน
2. นางสาวพัชราภา
มหัทธนกุล
3. นางสาวปราณี
ศรี มหาลาภ
4. นายสิทธิศกั ดิ์
ณัฐวุฒิ
5. นายชัยยันต์
จันทนคีรี
กุลกาญจนาธร
6. นายชัยพฤกษ์
7. นายธนกร
ธรรมลงกรต
8. นางสาวนพรัตน์
ประมวลวัลลิกลุ
9. นายจารุวตั ร
ปรี ดิ์เปรมกุล
10. นางสาวลินดา
อุบลเรี ยบร้ อย
11. นายวีรยุทธ
หลีห์ละเมียร

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
5.

นางสาวชนิษฎา
นางพึงพิศ
นางสาวอัญชลี
นางสาววรรณจันทร์
นายกิตติพงษ์
นายวิจกั ขณ์

วีรานุวตั ติ์
จุฬาโรจน์มนตรี
งามวุฒิกลุ
อึ ้งถาวร
กังวานเกียรติชยั
ณ เชียงใหม่

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัตกิ ารศึกษา และประสบการณ์ การทํางานที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการ
กองทุนรวม รวมทัง้ หน้ าที่ความรั บผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้ อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561)

ชื่อ ตําแหน่ ง
นางสาววรรณจันทร์ อึง้ ถาวร*,
CFA, CPA
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ,
หัวหน้ าฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ

นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย*,
ผู้อํานวยการ,
ฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ

การศึกษา
วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (การเงิน),
Imperial College Management
School, U.K.
 บัญชีบณ
ั ฑิต (สารสนเทศทางบัญชี,
เกียรตินิยมอันดับ1), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต, มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช



เศรษฐศาสตร์ มหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์ ), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(เศรษฐศาสตร์ ), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)



บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน
ประยุกต์), The University of
Queensland, Australia
วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(อิเล็กทรอนิกส์), สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหาร
ลาดกระบัง









นายวิจักขณ์ ณ เชียงใหม่ ,
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ,
ฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ที่เกี่ยวข้ องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม
















หน้ าที่ความ
รั บผิดชอบ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ, ฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ,
บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ,
บลจ.ยูโอบี (ไทย) จํากัด
Assistant Managing Director – Investment
Department, Siam City Asset Management
Senior Fund Manager, TISCO Asset Management
Senior Consultant, Price Water House Coopers

หัวหน้ าฝ่ าย
การลงทุน
ต่างประเทศ

ผู้อํานวยการ, ฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ,
บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ผู้จดั การ, ฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ,
บลจ.ฟิ นนั ซ่า จํากัด
นักวิเคราะห์, ฝ่ ายวิเคราะห์หลักทรัพย์,
บล.นครหลวงไทย จํากัด

ฝ่ ายการลงทุน
ต่างประเทศ

ผู้ช่วยผู้อํานวยการ,
ฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ,
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ,
บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากัด
Test Development Department – Test Engineer,
บริ ษัท ยูแทคไทย จํากัด

ฝ่ ายการลงทุน
ต่างประเทศ

* ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทุนและผู้จดั การสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (ถ้ ามี)
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6.

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนของกองทุนนี ้ มีดังนี ้
1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) Private Bank : โทรศัพท์ 0-2626-7777
2. ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2343-3000
3. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2638-5000,0-2287-6000
4. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-7384, 0-2659-8402
5. บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2680-1000
6. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2635-1755, 0-2635-1718
7. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2305-9000
8. บริ ษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2217-8852
9. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2657-7171
10. บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2231-8555
11. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2231-1111 ต่อ 658, 679, 684, 699
12. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2648-1111 ต่อ 1438, 1447, 1475
13. บริษัท แอ๊ ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2648-3600
14. บริ ษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2352-8000
15. บริษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2862-9797
16. บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2680-5033
17. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2111-1111
18. ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2633-6000
19. บริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2009-8888
20. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน บรอดเกท จํากัด : โทรศัพท์ 0-2620-6830-36
21. บริษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-5100
22. บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2107-1860
หรื อ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนอื่นๆ (ถ้ ามี)

7.

นายทะเบียนหน่ วยลงทุนของกองทุนนีค้ ือ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

8.

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนนีค้ ือ
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1966-7
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์แล้ วยังมีหน้ าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์
นอกจากหน้ าที่ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย
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ช่ องทางที่ผ้ ูลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้
1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้ ที่
- บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
- เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ www.uobam.co.th
2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่ วนการถือหน่ วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่ วยลงทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนได้ ที่เว็บไซต์ของบริ ษัท
จัดการ www.uobam.co.th
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ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
1. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในตราสารที่มีอัตราผลตอบแทนสูง (High Yield Instruments)
กองทุนอาจลงทุนในพันธบัตรหรื อตราสารหนี อ้ ื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง ตราสารหนี แ้ ละหรื อเงินฝากในสถาบัน
การเงินที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าอันดับที่สามาถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และที่ไม่ได้ มีการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ (Unrated) ที่มีผลอัตราตอบแทนสูง ตราสารเหล่านี ้มักมิได้ มีการซื ้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และมักมี
การซื ้อขายในศูนย์ซื ้อขายนอกจากตลาดหลักทรัพย์ซงึ่ มีความโปร่งใสน้ อยกว่า และมีสว่ นต่างระหว่างราคาเสนอซื ้อกับราคา
เสนอขายที่ กว้ า งกว่ า นอกจากนี ้ กองทุน อาจลงทุน ในตราสารที่ ผ้ ูอ อกตราสารไม่ไ ด้ มีห ลักทรั พ ย์ ซื อ้ ขายอยู่ใ นตลาด
หลักทรัพย์แห่งใดๆ ซึ่งทําให้ การป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนดังกล่าวทําได้ ยากยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้ ผู้ออกตรา
สารที่มีอตั ราผลตอบแทนสูงมักมีความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอน เกี่ยวกับสภาพธุรกิจ การเงินหรื อเศรษฐกิจ อันอาจทํา
ให้ ผ้ อู อกตราสารไม่สามารถชําระดอกเบี ้ยและเงินต้ นได้ ตามกําหนด ซึง่ สูงกว่าผู้ออกตราสารที่มีผลตอบแทนตํ่ากว่า เนื่องจาก
โดยทัว่ ไป ตราสารที่มีผลอัตราตอบแทนสูงมักจะมีความผันผวนสูงกว่า และอาจเป็ นตราสารด้ อยสิทธิกว่าตราสารหรื อภาระ
ผูกพันอื่นๆ ที่มีอยู่ของผู้ออกตราสารซึ่งอาจได้ รับการคํา้ ประกันจากทรัพย์สินทังหมดหรื
้
อเกือบทังหมดของผู
้
้ ออกตราสาร
นอกจากนี ้ ผู้ออกตราสารดังกล่าวอาจไม่ได้ ให้ คํารับรองทางการเงิน (financial covenants) ใดๆ หรื ออยู่ภายใต้ ข้อจํากัด
เกี่ยวกับการก่อหนี ้เพิ่มใดๆ ซึง่ ส่งผลให้ ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวของกองทุนสูงขึ ้น
มูลค่าตลาดของตราสารที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade)
หรื อ ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) เหล่านี ้มีแนวโน้ มที่จะสะท้ อนถึงพัฒนาการของธุรกิจมากกว่าตรา
สารที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ซึ่งจะตอบสนองกับความผันผวนของระดับอัตรา
ดอกเบี ้ยในตลาดโดยทัว่ ไปเป็ นหลัก และมีแนวโน้ มที่จะมีความอ่อนไหวกับสภาวะเศรษฐกิจ มากกว่าตราสารที่จะได้ รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ บริษัทที่ออกตราสารเหล่านี ้มักจะมีหนี ้สูง (highly leveraged)
และอาจจะไม่มีวิธีการจัดหาเงินทุนในรูปแบบอื่น ดังนัน้ จึงมีความเป็ นไปได้ ที่การถดถอยของภาวะเศรษฐกิจครัง้ ใหญ่อาจ
มีผลกระทบต่อตลาดสําหรับตราสารประเภทนี ้อย่างร้ ายแรง และอาจมีผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของตราสารประเภทนี ้
นอกจากนี ้ มีความเป็ นไปได้ ที่ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าอาจมีผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อความสามารถของผู้ออกตราสารที่จะ
ชําระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ย ทําให้ มีความเสี่ยงจากการผิดนัดของตราสารดังกล่าวมากขึ ้น
2. ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk)
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะ
การเงิน และความเข้ มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึง่ จะถูกสะท้ อนออกมาในราคาของหุ้นที่มีการขึ ้นหรื อลงในขณะนันๆ
้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
กองทุนจะกระจายการลงทุนไปในบริษัทต่างๆ ทังที
้ ่อยู่ในกลุม่ ธุรกิจเดียวกัน และกลุม่ ธุรกิจอื่นๆ และผู้จดั การกองทุนจะทํา
การติดตามและศึกษาความเป็ นไปของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างใกล้ ชิด ซึง่ จะช่วยให้ กองทุนสามารถบริ หารความ
เสี่ยงได้ ดียิ่งขึ ้น โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดําเนินงานหรื อฐานะทางการเงินของบริ ษัทผู้ออกตราสารอย่างมีนยั สําคัญ
จะได้ พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างเหมาะสม
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3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารในตลาด (Market Risk)
คือความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้ าไปลงทุน ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานะการณ์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึง่ เป็ นความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆรวมทังติ
้ ดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและยังสามารถ
ปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนต่างประเทศได้ ตามความเหมาะสม ซึง่ จะเป็ นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
4. ความเสี่ยงจากความมั่นคงของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
้
ายคืนเงิน
ความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นจากการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัทผู้ออกตราสาร รวมทังความสามารถในการจ่
ต้ นและดอกเบี ้ย
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
บริ ษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้ านนีล้ งได้ จากการเลือกลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพดีทงในด้
ั ้ านความน่าเชื่อถือ และ
ความสามารถในการชําระหนี ้ของผู้ออกตราสาร
5. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk)
ความเสี่ยงทั่วไปที่ราคาของตราสารหนี จ้ ะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ย้ และ
ตามปกติตราสารหนี ้ที่มีอายุคงเหลือยิ่งยาวนานเท่าไร การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยก็จะยิ่งมีผลกระทบต่อราคาของ
ตราสารมากขึ ้นมากขึ ้นเท่านัน้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
บริ ษัทจัดการสามารถลดความเสี่ยงด้ านนี ้ลงได้ โดยติดตามวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับราคาของตราสารอย่าง
สมํ่าเสมอและต่อเนื่อง
6. ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและค่ าเงิน (Foreign Exchange Risk and Currency Risk)
ความเสี่ยงที่การลงทุนอาจประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทําให้ อตั ราผลตอบแทนในรู ปเงินบาทผันผวน
หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง:
กองทุนอาจใช้ เครื่ องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ซึง่ อาจมีต้นทุนสําหรับการทํา
ธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยอาจทําให้ ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น
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7. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives Risk)
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าบางประเภทอาจมีการขึ ้นลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พื ้นฐาน ดังนันหากกองทุ
้
นมีการ
ลงทุนในหลักทรั พย์ ดังกล่าวย่อมทํ าให้ สินทรั พย์ มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรั พ ย์ พืน้ ฐาน (Underlying
Security)
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่ (existing positions)
หรื อการจัดการพอร์ ตโฟลิโอที่มีประสิทธิภาพ (efficient portfolio management) หรื อทังสองจุ
้
ดประสงค์ ทําให้ เป็ นการ
จํากัดความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
8. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้ าไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริ หาร, การเปลี่ยนแปลง
นโยบายทางด้ านเศรษฐกิจ หรื อสาเหตุอื่นๆ จนทําให้ ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง:
บริ ษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆรวมทังติ
้ ดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและยังสามารถ
ปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนต่างประเทศได้ ตามความเหมาะสม ซึง่ จะเป็ นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
9. ความเสี่ยงจากข้ อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้ อกําหนด
กฎเกณฑ์ หรื อนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึง่ รวมถึงสาเหตุอื่นๆ ที่อาจทําให้ ไม่สามารถชําระหนี ้ได้ ตรง
ตามระยะเวลาที่กําหนด รวมถึงอาจทําให้ กองทุนเกิดความเสี่ยงจากสัญญาสวอป และ/หรื อสัญญาฟอร์ เวิร์ดได้ ซึง่ มีผลต่อ
ผลตอบแทนที่กองทุนจะได้ รับจากการลงทุน
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
บริ ษั ทจัดการจะติ ดตามสถานการณ์ การเปลี่ ยนแปลงการเมื อง ภาวะเศรษฐกิ จ ภาวะตลาดเงิ น ตลาดทุน ตลอดจน
ปั จจัยพื ้นฐานต่างๆของประเทศที่กองทนลงทุนอย่างใกล้ ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนันๆ
้ เพื่อลด
ความเสี่ยงในสวนนี ้
10. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับเงินฝาก
ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการนําเงินไปลงทุนโดยฝากเงินกับสถาบันการเงินเพื่อและในนามของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมี
ความเสี่ยงต่อการขาดทุนจากเงินฝาก และอาจได้ รับผลตอบแทนที่ลดลงอันเนื่องมาจากการชําระคืนเงินฝากก่อนกําหนด
หรื อการที่สถาบันผู้รับฝากเงินใช้ สิทธิ ใดๆ ตามข้ อกําหนดและเงื่ อนไขของเงินฝาก ผู้ที่ประสงค์ จะถื อหน่วยลงทุนควร
ประเมินความน่าเชื่อถือของเงินฝากและสถาบันผู้รับฝากเงิน การเปลี่ยนแปลงของความน่าเชื่อถือของสถาบันผู้รับฝากเงิน
จะมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุนในกองทุน นอกจากนี ้ หากสถาบันผู้รับฝากเงินทําการชําระเงินที่ถึงกําหนดชําระ
ล่าช้ ากว่าวันที่ครบกําหนด การจ่ายเงินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะล่าช้ าออกไปจนกว่ากองทุนจะได้ รับการชําระเงินจาก
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สถาบันผู้รับฝากเงินดังกล่าว อย่างไรก็ตามหากไม่มีการชําระเงินดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินต้ นคืนจากเงิน
ลงทุนในส่วนนี ้ได้
11. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่ องของตราสารซึ่งกองทุนลงทุน (Illiquid Portfolio Instruments)
การขาดสภาพคล่องของตราสารที่กองทุนลงทุนเกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถจําหน่ายตราสารนันๆ
้ ได้ ในราคาที่เหมาะสม
และภายในระยะเวลาอันสมควร เพื่อนําเงินมาชําระให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน เนื่องจากกองทุนอยู่ภายใต้ ข้อจํากัดและข้ อกําหนด
การจํ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินที่ลงทุน ตามที่ระบุในข้ อกําหนดและเงื่อนไขของทรัพย์สินดังกล่าว และตามกฎหมายหรื อ
กฎระเบียบของประเทศที่กองทุนเข้ าลงทุน ข้ อจํากัดและข้ อกําหนดการจําหน่ายจ่ายโอนดังกล่าวอาจเป็ นการควบคุมหรื อ
้
มีตลาดรอง
จํากัดสภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน และอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของทรัพย์สินที่ลงทุน อีกทังอาจไม่
สําหรับทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนตลอดระยะเวลาที่ลงทุน นอกจากนี ้ ในกรณีที่มีตลาดรอง ราคาในตลาดรองอาจจะตํ่ากว่า
ราคาเสนอขาย (Issue Price) หรื อราคาที่กองทุนซื ้อทรัพย์สนิ ดังกล่าว ทรัพย์สนิ ที่เสนอขายอาจอยู่ภายใต้ ข้อจํากัดการโอน
บางอย่าง และสามารถโอนให้ แก่ผ้ รู ับโอนบางรายเท่านัน้
การซื ้อขายตราสารทางการเงินที่ขาดสภาพคล่องมักจะต้ องใช้ เวลา และมีค่าธรรมเนียมนายหน้ า หรื อส่วนลดสําหรับผู้ค้า
(dealer discounts) และค่าใช้ จ่ายในการขายอื่นๆ สูงกว่าการซือ้ ขายตราสารการเงินที่สามารถซือ้ ขายได้ ในตลาด
หลักทรัพย์ การขาดสภาพคล่องในบางตลาดยังอาจก่อให้ เกิดความสูญเสียอย่างมากแก่กองทุนและผู้ลงทุนเป็ นครัง้ คราว
นอกจากนี ้ มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนซึ่งนํามาใช้ ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนัน้ อาจ
มิใช่มลู ค่าที่กองทุนจะได้ รับเงินจริงเมื่อมีการจําหน่ายทรัพย์สนิ ที่ลงทุน
เนื่ องจากกองทุนนี อ้ าจลงทุนในตราสารหนี ท้ ี่ มีอันดับความน่าเชื่อถื อตํ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment
Grade) หรื อ ที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ทําให้ มีความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องของตราสารที่กองทุน
ลงทุน มากกว่าการลงทุนในตราสารหนีท้ ี่มีอันดับความน่าเชื่อถื ออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัท
จัดการอาจลดความเสี่ยงด้ านนี ้ลงได้ จาก การเลือกลงทุนในตราสารที่มีอายุใกล้ เคียงกับอายุกองทุนและจะถือตราสารจนครบอายุ
ของตราสารนัน้ จึงทําให้ ความเสี่ยงด้ านนี ้อยูใ่ นระดับตํ่า
12. ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาไม่ สามารถจ่ ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกําหนดเวลา
ความเสี่ยงขันพื
้ ้นฐานอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนของกองทุนคือความเสี่ยงด้ านเครดิต ซึ่งหมายถึงความเสี่ยงที่ผ้ ู
ออกตราสารที่กองทุนลงทุน สถาบันผู้รับฝากเงิน หรื อคู่สญ
ั ญาของกองทุน จะไม่สามารถชําระเงินให้ แก่กองทุนได้ เมื่อถึง
กํ าหนดชํ าระ ซึ่งความเสี่ ยงดังกล่าวเกิ ดจากปั จจัยต่างๆ อาทิ เช่ น พัฒนาการในทางลบของธุ รกิ จการเปลี่ ยนแปลงใน
สภาพแวดล้ อมการแข่งขันหรื อสภาวะเศรษฐกิจที่ตกตํ่า ดังนัน้ ถึงแม้ ว่าบริ ษัทจัดการจะคาดหมายว่าผู้ออกตราสารที่
ั ญาของกองทุนเหล่านี ้จะมีความมัน่ คงแต่องค์กรเหล่านี ้อาจประสบกับการ
กองทุนลงทุน สถาบันผู้รับฝากเงิน หรื อคู่สญ
ขาดทุน ประสบปั ญหาทางการเงิน หรื อมีการเปลี่ยนแปลงขององค์กรอย่างมีนยั สําคัญ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อความมัน่ คง
และความสามารถในการชําระหนี ้ขององค์กรให้ แก่กองทุนได้
เนื่องจากกองทุนนี ้อาจลงทุนในตราสารหนี ้หรื อเงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรื อที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ทําให้ มีความเสี่ยงด้ านความ
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มัน่ คงของคูส่ ญ
ั ญามากกว่าการลงทุนในกองทุนที่จะลงทุนในตราสารหนี ้หรื อเงินฝากที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ
ที่สามารถลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้ านนี ้ลงได้ จากการเลือกลงทุนในตราสารหนี ้หรื อสถาบัน
ผู้รับฝากเงินที่มีความน่าเชื่อถือ และผู้ออกตราสารหนี ้หรื อสถาบันผู้รับฝากเงินมีความสามารถในการชําระหนี ้อยู่ในขันดี
้
ตามประวัติการดําเนินการขององค์กรดังกล่าว
อีกทัง้ คู่สญ
ั ญาตามธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงที่กองทุนเข้ าทําอาจมีผลการดําเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลงจึงขาด
สภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพัน เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก
อัต ราแลกเปลี่ ย นทัง้ จํ า นวน ดัง นัน้ ในกรณี ที่ คู่สัญ ญาตามสัญ ญาซื อ้ ขายล่ว งหน้ า ดัง กล่า วของกองทุน ไม่ ส ามารถ
ดําเนินการได้ ตามสัญญาประเภทอื่น ผู้ลงทุนอาจได้ รับผลตอบแทนไม่เป็ นไปตามที่กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการ
จะเข้ าทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวกับธนาคารพาณิชย์ที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ั ญาใน
ที่อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และมีการวิเคราะห์และพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สญ
การทําธุรกรรมก่อนลงทุนและติตตามวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง จึงทําให้ ช่วยลดความเสี่ยงจากคูส่ ญ
ั ญาดังกล่าวได้
13. ความเสี่ยงจากธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง (Basis Risk)
กองทุนอาจเข้ าทําธุรกรรมอนุพนั ธ์เพื่อการบริหารความเสี่ยง เพื่อที่จะ
(1) ป้องกันการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ ้นในมูลค่าตลาดของทรัพย์สินของกองทุน อันเนื่องมาจากความผันผวนในตลาด
และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
(2) คุ้มครองผลกําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริง (Unrealized gains) บนทรัพย์สนิ ของกองทุน
(3) เอื ้ออํานวยต่อการขายและการลงทุนใดๆ ดังกล่าว
(4) เพิ่มหรื อรักษาผลตอบแทน ส่วนต่างหรื อผลกําไรจากการลงทุนในกลุม่ ทรัพย์สนิ ของกองทุน
(5) ป้องกันความเสี่ยงจากการซื ้อขายเพื่อเก็งกําไรจากการเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงของราคา (directional trade)
(6) ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนบนตราสารทางการเงินใดๆ ของกองทุน
(7) ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากราคาที่เพิ่มสูงขึ ้นของตราสารทางการเงินที่กองทุนคาดหมายว่าจะเข้ าซื ้อในอนาคต
(8) การดําเนินการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร กองทุนไม่มีความจําเป็ นต้ องป้องกันความเสี่ยง
อย่างใดอย่างหนึ่งเป็ นการเฉพาะสําหรับธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่ง หรื อกลุ่มทรัพย์สินของกองทุนโดยทัว่ ไป ถึงแม้ ว่ากองทุน
้
งผลให้ ผลดําเนินงานโดยรวมของกองทุน
อาจเข้ าทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงเพื่อที่จะลดความเสี่ยง ธุรกรรมนันอาจส่
ตกตํ่าลงกว่าในกรณีที่กองทุนไม่ได้ เข้ าทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงนัน้ เนื่องจากสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่กองทุนเข้ าทํา
เพื่อป้องกันความเสี่ยงมีการเคลื่อนไหวของราคาแตกต่างไปจากผลตอบแทนที่กองทุนตังใจจะคุ
้
้ มครองความเสี่ยง
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้ านนี ้ลงจากการที่ผ้ จู ดั การกองทุนคํานวณสัดส่วนในการป้องกันความเสี่ยง
ที่เหมาะสมสําหรั บกองทุน แต่ทัง้ นี ้ แม้ มีการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงก็อาจไม่สามารถ
และอาจทําให้ กองทุนเสียโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดีขึ ้น หากตลาดฯไม่เคลื่อนไหวไปใน
ป้องกันความเสี่ยงได้ ทงหมด
ั้
ทิศทางที่คาดการณ์ไว้

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟั นด์

26

14. ความเสี่ยงทางด้ านภาษีอากร (Tax Risk)
ผู้ลงทุนพึงตระหนักว่าอัตราภาษี และหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษี สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ ทกุ เมื่อ บริ ษัทจัดการมีความ
าที่จะเป็ นไปได้ ของกองทุนเป็ นไปในลักษณะที่จะไม่ทําให้ ถือได้ ว่ากองทุนมีสถาน
ประสงค์ที่จะให้ การดําเนินการทังหมดเท่
้
ประกอบการอยูใ่ นประเทศอื่นนอกจากประเทศไทย ทังนี
้ ้ ผลตอบแทนที่กองทุนมีสิทธิได้ รับอาจต้ องถูกหักภาษี ณ จ่ายและ
้ ้ กฎหมาย
เสียภาษี กําไร (ส่วนทุนหรื ออื่นๆ) ที่ได้ รับจากการขายทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนหรื อจากการโอนเงินลงทุน ทังนี
ภาษี ใ นประเทศต่ า งๆ ที่ ก องทุน ลงทุน อาจเปลี่ ย นแปลงครั ง้ คราวและมี ผ ลกระทบต่ อ ผู้ล งทุน ผู้ล งทุน ต้ อ งรั บ ภาระ
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากภายในและภายนอกประเทศทังหมด
้
(ซึ่งรวมถึงภาษี การโอน อากรแสตมป์
ภาษี อื่นๆ หรื อค่าใช้ จ่ายที่มีลกั ษณะในทํานองเดียวกัน) ที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนของกองทุน
กองทุนอาจถูกเรี ยกเก็บภาษี เงินได้ ภาษี หกั ณ ที่จ่ายและภาษี อื่นๆ ในประเทศที่มีการลงทุน เนื่องจากผู้ถือหน่วยลงทุนมี
ทังผู
้ ้ ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนที่มิใช่ผ้ ลู งทุนสถาบัน จึงมีความเป็ นไปได้ ที่โครงสร้ างการลงทุนแบบหนึ่งจะส่งผลให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนบางรายไม่สามารถ
(1) ได้ รับประโยชน์จากอนุสญ
ั ญาด้ านภาษี ซงึ่ ในประเทศไทยทํากับประเทศที่มีการลงทุน หรื อ
(2) เรี ยกร้ องเครดิตสําหรับภาษี เงินได้ และภาษี หัก ณ ที่จ่ายดังกล่าว ดังนัน้ ในการเลือกรู ปแบบการลงทุนที่เหมาะสม
สําหรับกองทุน บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนโดยรวม มิใช่วตั ถุประสงค์การลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายใดรายหนึง่
15. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการคิดภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย FATCA
Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) เป็ นกฎหมายภาษี ของประเทศสหรัฐอเมริ กาที่มีการบัญญัติและมี
ผลบังคับใช้ ในปั จจุบนั ภายใต้ กฎหมาย FATCA อาจมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราที่สงู ถึงร้ อยละ 30 สําหรับการจ่าย
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ให้ แก่สถาบัน
ดอกเบี ้ยและเงินปั นผลที่มีแหล่งที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริ กาซึง่ เกิดขึ ้นตังแต่
การเงินต่างประเทศ และเงินรายรับทังหมด
้
(gross proceeds) ที่สถาบันการเงินต่างประเทศได้ รับจากการขายทรัพย์สินที่
มี ค วามเกี่ ยวข้ องกับสหรั ฐอเมริ กาบางประเภทซึ่งเกิ ดขึ น้ ตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ในกรณี ที่ สถาบันการเงิ น
ต่างประเทศดังกล่าว (ซึ่งรวมถึงกองทุน) ไม่ได้ เข้ าทําและปฏิบตั ิตาม ความตกลงกับกรมสรรพากรของสหรัฐอเมริ กา (U.S.
Internal Revenue Service หรื อ “IRS”) เว้ นแต่สถาบันการเงินต่างประเทศนันได้
้ รับการยกเว้ นหรื อถือว่าได้ ปฏิบตั ิตาม
กฎหมายดังกล่าวแล้ ว
เพื่อหลีกเลี่ยงภาษี หกั ณ ที่จ่ายดังกล่าว กองทุนอาจเข้ าทําความตกลงกับ IRS (“ความตกลงกับ IRS”) กองทุนคาดว่า
ความตกลงกับ IRS จะกําหนดให้ กองทุนตกลงที่จะ (1) ขอรับข้ อมูลเพื่อระบุตวั บุคคลบางอย่างเกี่ยวกับผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื่อพิจารณาว่าผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ น U.S. Person หรื อนิติบคุ คลต่างชาติซึ่งถือหุ้นโดย U.S. Personหรื อไม่ และเพื่อให้
ข้ อมูลระบุตวั บุคคลเกี่ยวกับผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวแก่ IRS เป็ นระยะ (2) ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดการหักภาษี ณ ที่จ่าย
และข้ อกําหนดอื่นๆ เพื่อที่จะปฏิบตั ิตามภาระผูกผันในการรายงานข้ อมูลตามความตกลงกับ IRS ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนรายใดไม่ปฏิบตั ิตามคําร้ องขอเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กําหนดไว้ ในความตกลงกับ IRS จากกองทุน หรื อ
บริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการอาจจําเป็ นต้ องหักภาษี ณ ที่จ่ายสูงถึงร้ อยละ 30 จากการชําระเงิน (ซึ่งรวมถึงเงินปั นผลและ
จํานวนเงินไถ่ถอน) ซึ่งมีขึ ้นตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ที่ต้องชําระให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนด
ในการเปิ ดเผยข้ อมูล หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเป็ นสถาบันการเงินที่มิได้ มีความตกลงกับ IRS ที่มีผลบังคับ (กล่าวคือ ผู้ถือ
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หน่วยลงทุนซึ่งเป็ นสถาบันการเงินที่ไม่เข้ าร่ วมในการทําความตกลงกับ IRS) เว้ นแต่ สถาบันการเงินนันได้
้ รับการยกเว้ น
หรื อถือว่าได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายแล้ วทังกองทุ
้
น บริษัทจัดการจะไม่ชําระเงินเพิ่มเติมใดๆ เพื่อชดเชยให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
สําหรับจํานวนเงินใดๆที่ถกู หักตามกฏหมาย FATCA นอกจากนี ้ ยังมีความเป็ นไปได้ ที่บริ ษัทจัดการอาจต้ องจัดให้ มีการ
จําหน่ายหรื อโอนหน่วยลงทุนซึ่งถือโดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดในการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวตามที่
บริ ษัทจัดการร้ องขอตามเงื่อนไขในความตกลงกับ IRS ของกองทุน และจํานวนเงินสุทธิที่ได้ จากการจําหน่ายหรื อโอนนัน้
อาจจะน้ อยกว่าราคาตลาดยุติธรรมของหน่วยลงทุนที่จําหน่ายหรื อโอนโดยทัว่ ไป อย่างไรก็ดี ภาระผูกพันที่มีแหล่งที่มาจาก
ประเทศสหรั ฐอเมริ กาซึ่งยังคงค้ างอยู่ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และภาระผูกพันที่ มีแ หล่งที่มาจากภายนอก
ประเทศสหรัฐอเมริ กาซึ่งยังคงค้ างอยู่ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 หรื อวันที่ตรงกับหกเดือนหลังจากการประกาศใช้
ข้ อบังคับ US Treasury regulations ว่าด้ วยการหัก ณ ที่จ่าย สําหรับกลุ่มเงินประเภท “foreign passthru payments”
(แล้ วแต่ว่าวันใดเกิดขึน้ ภายหลัง) โดยภาระผูกพัน ดังกล่าวไม่ได้ มีการแก้ ไขหรื อ ถื อว่าออกใหม่ ภายหลังจากวัน ที่ 30
มิถนุ ายน พ.ศ. 2557 (ภาระผูกพันเหล่านี ้เรี ยกว่า “Grandfathered Obligations”) จะไม่อยู่ภายใต้ บงั คับของการหัก ณ ที่
จ่ายตามกฎหมาย FATCA อย่างไรก็ตามภาระผูกพันซึ่งถือว่าเป็ นภาระผูกพันประเภททุน และภาระผูกพันประเภทหนี ้ซึ่ง
ไม่มีกําหนดระยะเวลาแน่นอน (เช่น เงินฝากออมทรัพย์และเผื่อเรี ยก) ไม่มีสิทธิได้ รับการยกเว้ น (grandfathering) จากการ
หักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย FATCA
นอกจากนี ้ ถ้ ากองทุนตัดสินใจที่จะไม่เข้ าทําความตกลงกับ IRS กองทุนอาจถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 30
สําหรับเงินบางประเภทที่ต้องชําระให้ แก่กองทุน
ที่ผา่ นมา ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ เข้ าทําความตกลงระหว่างรัฐบาล (intergovernmental agreements) (“ความตกลง IGA”)
หลายฉบับที่เกี่ยวข้ องกับกฎหมาย FATCA ซึ่งถ้ าประเทศไทยเข้ าทําความตกลง IGA กับสหรัฐอเมริ กา กองทุนอาจไม่
จําเป็ นต้ องเข้ าทําความตกลงกับ IRS แต่อาจจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายที่ประเทศไทยตราขึ ้นเพื่ออนุวตั รให้ เป็ นไปตาม
ความตกลง IGA นัน้
บริ ษัทจัดการไม่สามารถรับรองได้ ว่าการชําระเงินให้ แก่กองทุนในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุน ซึง่ รวมถึงทรัพย์สินที่
ลงทุน จะไม่อยู่ภายใต้ บงั คับของการหัก ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย FATCA ถ้ าการชําระเงินให้ แก่กองทุนในส่วนที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินของกองทุนต้ องอยู่ภายใต้ บงั คับของการหัก ณ ที่จ่าย ก็อาจส่งผลให้ มีการไถ่ถอนทรัพย์สินที่ลงทุนก่อนกําหนด
ตามวิธีการที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดและเงื่อนไขของทรัพย์สินที่ลงทุน นอกจากนี ้ ถึงแม้ ว่า ผู้ลงทุนในกองทุนจะได้ ปฏิบตั ิตาม
การร้ องขอข้ อมูลระบุตวั บุคคลและยินยอมให้ บริษัทจัดการดําเนินการนําส่งข้ อมูลดังกล่าวให้ แก่ IRS แต่การชําระเงินให้ แก่
กองทุนก็ยงั อาจถูกหัก ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย FATCA ได้ หากตัวกลางที่ถือทรัพย์สินอยู่แทนกองทุนต้ องถูกหัก ณ ที่จ่าย
เนื่องจากการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย FATCA ดังนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนควรปรึ กษาหารื อกับที่ปรึกษาทางด้ านภาษี ของตน
เกี่ยวกับภาษี หกั ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย FATCA ที่อาจเกิดขึ ้นกับกองทุน ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน
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16. ความเสี่ยงจากภาษีหัก ณ ที่จ่ายสําหรั บทรั พย์ สนิ ที่ลงทุน (Withholding Tax)
บริษัทจัดการไม่สามารถรับรองได้ วา่ จะไม่มีการเรี ยกเก็บภาษี หกั ณ ที่จ่ายจากเงินที่พงึ ชําระให้ แก่กองทุนในส่วนที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์สนิ ที่ลงทุน นอกจากนี ้ การชําระเงินให้ แก่ตวั กลางหรื อกองทุนในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ลงทุนอาจถูกหัก ณ ที่จ่าย
ตามกฎหมาย FATCA ในอัตราสูงถึงร้ อยละ 30 หากกองทุนหรื อตัวกลางไม่ปฏิบตั ิตามการร้ องขอข้ อมูลระบุตัวบุคคล
เพื่อให้ ค่สู ญ
ั ญาของกองทุนหรื อตัวกลางสามารถปฏิบตั ิตามกฎหมาย FATCA ได้ ซึ่งรวมถึงความตกลงกับ IRS ตามที่
กล่าวไว้ ข้างต้ น
นอกจากนี ้ แม้ ว่าในเวลาที่กองทุนเข้ าลงทุนในทรัพย์สินใดๆ จํานวนเงินที่ต้องชําระให้ แก่กองทุนเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ลงทุน
ดังกล่าว จะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ในอนาคตกฎหมายภาษี ที่เกี่ยวข้ องอาจเปลี่ยนแปลงไป ทําให้ จํานวนเงินที่ชําระ
ตามทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนดังกล่าวต้ องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย หรื อถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราที่สงู ขึ ้นอันเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ในกฎหมาย ระเบียบหรื อข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง หรื อการตีความกฎหมาย ระเบียบหรื อข้ อบังคับดังกล่าว
ซึง่ ลูกหนี ้ที่เกี่ยวข้ องไม่ผกู พันที่จะต้ องชดเชยให้ กบั กองทุน ในกรณีดงั กล่าว กองทุนอาจจะไม่สามารถรับประโยชน์จาก (ก)
อนุสัญ ญาภาษี ซ้อนระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่ ทําการชํ าระเงิน หรื อ (ข) กฎหมายที่ ใช้ บัง คับอยู่ในปั จจุบันใน
ประเทศของลุกหนี ้ที่เกี่ยวข้ องของกองทุน ในกรณีที่กองทุนได้ รับชําระดอกเบี ้ยจากจํานวนเงินสุทธิภายหลังจากที่หกั ภาษี
ณ ที่จ่ายแล้ ว เงินปั นผลหรื อผลตอบแทนที่พงึ ชําระให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนก็จะถูกกําหนดโดบอ้ างอิงจากจํานวนเงินรับสุทธิ
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่มี
ดังกล่าว ซึ่งภาษี ดงั กล่าวจะลดจํานวนเงินที่สามารถนําไปชําระให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนด้ วย ทังนี
สิทธิได้ รับจํานวนเงินเพิ่มเติม (grossed-up amounts) เพื่อชดเชยภาษี หกั ณ ที่จ่ายนัน้
ความเสี่ยงอื่นๆ ที่ผ้ ูลงทุนควรทราบ
1. ลักษณะการลงทุนของกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ้และเงินฝากในสถาบันการเงินประเภทที่มีอนั ดับน่าเชื่อถือตํ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้
(Non-Investment Grade) หรื อไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) นอกจากนี ้ ผู้ออกตราสารหนี ้ที่กองทุนจะ
เข้ าลงทุนอาจไม่ได้ ให้ คํารับรองทางการเงินใดๆ รวมถึงคํารับรองที่จะไม่ก่อหนี ้เพิ่มเติม การลงทุนของกองทุนในตราสารหนี ้
ดังกล่าวอยู่ภายใต้ บงั คับของการไถ่ถอนหรื อชําระคืนก่อนกําหนด ซึ่งอาจส่งผลให้ ผ้ อู อกตราสารหนี ้ชําระคืนเงินต้ นตาม
ตราสารหนี ้ที่กองทุนถืออยู่ก่อนเวลาที่คาดหมายไว้ หรื อส่งผลให้ สถาบันผู้รับฝากเงินชําระคืนเงินฝากให้ แก่กองทุนก่อน
กําหนด ดังนันบริ
้ ษัทจัดการจึงไม่สามารถรับรองว่าจะบรรลุเป้าหมายอัตราผลตอบแทนที่ประมาณการของกองทุน
2. ความเสี่ยงด้ านความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ท่ อี าจเกิดขึน้ (Potential Conflicts of Interest)
ผู้ลงทุนเข้ าใจและทราบถึงโอกาสที่บริษัทจัดการและบริษัทในเครื ออาจเผชิญความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้ องกับ
กองทุน ในกรณีที่มีปัยหาที่เกี่ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เกิดขึ ้น บริษัทจัดการจะใช้ ดลุ ยพินิจโดยสุจริ ตเพื่อ
ผลประโยชน์สงู สุดของกองทุน ทังนี
้ ้ หากมีกรณีที่บริษัทจัดการใช้ ดลุ ยพินิจโดยสุจริตแล้ วเห็นว่าถือเป็ นความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์อย่างแท้ จริง บริษัทจัดการอาจดําเนินการตามที่เห็นว่าจําเป็ นหรื อเหมาะสมเพื่อแก้ ไขความขัดแย้ งดังกล่าว
โดยเป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง (และเมื่อได้ ดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่มี
ความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ ้นจากความขัดแย้ งเหล่านัน)
้ การดําเนินการเหล่านี ้อาจรวมถึงการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สนิ ที่
กองทุนลงทุนซึง่ ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อการแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ที่เป็ นอิสระ โดยในการนี ้ บริษัท
จัดการจะถือว่าผู้ลงทุนแต่ละรายได้ ทราบถึงการมีอยูข่ องความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่แท้ จริงหรื อที่อาจเกิดขึ ้นได้
ดังกล่าวแล้ ว และหากบริษัทจัดการได้ ดําเนินการเกี่ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตามกรอบแห่งกฎหมายและ
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กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องและตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้แล้ ว ผู้ลงทุนจะสละสิทธิเรี ยกร้ องสําหรับความรับผิดใดๆ ที่
เกิดขึ ้นจากการมีอยูข่ องความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ใดๆ ดังกล่าว
3. ความเสี่ยงจากข้ อความที่มีลักษณะเป็ นการคาดการณ์ ในอนาคต (Forward Looking Statements)
หนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้มีข้อความที่มีลกั ษณะเป็ นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward Looking Statements) ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุน
ควรใช้ ความระมัดระวังอย่างสูงเกี่ยวกับข้ อความที่มีลกั ษณะเป็ นการคาดการณ์ในอนาคตในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ข้ อความดังต่อไปนี ้ถือเป็ นข้ อความที่มีลกั ษณะเป็ นการคาดการณ์ในอนาคต
1. ข้ อความเกี่ยวกับกลยุทธ์โดยรวมของกองทุนในการที่จะบรรลุซงึ่ เป้าหมายของการลงทุน
2. ข้ อ ความประมาณการตัว เลข ประเภท ขนาด หรื อ ระยะเวลาของการลงทุน ที่ ก องทุน อาจได้ ม า หรื อ ขนาดของ
ทรัพย์สนิ ที่กองทุนอาจได้ มาในการลงทุนดังกล่าว
3. ข้ อความเกี่ยวกับประมาณการหรื อการคาดการณ์ผลตอบแทน หรื อผลประกอบจากการลงทุนใดๆ
4. ข้ อความเกี่ยวกับแผนการหรื อเป้าหมายของการจัดการของกองทุนเพื่อดําเนินการในอนาคต ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จํากัด
เพียงการใช้ ทรัพย์สนิ ของกองทุน และขนาดและลักษณะของค่าใช้ จ่ายที่บริ ษัทจัดการคาดว่าจะเกิดขึ ้น บุคลากรและ
บริการอื่นที่กองทุนอาจใช้ บริการ
5. ข้ อความใดๆ ที่ใช้ คําว่า “คาดการณ์” “เชื่อ” “ประมาณการ” “คาดหมาย” หรื อถ้ อยคําในทํานองเดียวกัน
6. ข้ อความใดๆ ที่มิใช่ข้อเท็จจริงย้ อนหลัง
ข้ อความที่มีลกั ษณะเป็ นการคาดการณ์ ในอนาคตสะท้ อนถึงความเห็นในปั จจุบนั ของบริ ษัทจัดการเกี่ยวกับเหตุการณ์ ใน
อนาคต และอยู่ภายใต้ ความเสี่ยง ความไม่แน่นอนและสมมุติฐานต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงปั จจัยความเสี่ยงดังที่
ระบุข้างต้ น ถึงแม้ ว่าบริ ษัทจัดการมีความเชื่อว่าคาดหมายที่แสดงอยู่ในข้ อความที่มีลกั ษณะเป็ นการคาดการณ์ในอนาคต
มีความสมเหตุสมผล แต่บริษัทจัดการไม่สามารถรับรองว่าความคาดหมายเหล่านันจะถู
้ กต้ อง
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อัตราส่วนการลงทุน
ส่ วนที่ 1 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามผู้ออกทรั พย์ สนิ หรื อคู่สัญญา (Single entity limit)
ข้ อ
1
2

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

ตราสารภาครัฐไทย
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึ ้นไป

ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade แต่ตํ่ากว่า 2
อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3
4

หน่วย CIS
เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผ้ รู ับฝากหรื อผู้ออกตราสารมีลกั ษณะ
อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
4.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี
้ ้ เฉพาะเงินฝากหรื อตราสารที่รัฐบาลเป็ น
ประกัน

ไม่จํากัดอัตราส่วน

5

ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน หรื อศุกกู ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้นตาม
กฎหมายไทย หรื อสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้
ประกอบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ
filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ ≤ 397 วัน นับแต่วนั ที่
ลงทุน และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรื อ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นบุคคลดังนี ้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย

ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั รา
ใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) นํ ้าหนักของตราสารที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%
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ข้ อ

6

7

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ > 397 วันนับแต่วนั ที่ลงทุน
ต้ องขึ ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ regulated market
ทรัพย์สนิ ดังนี ้
6.1 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้
แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
6.1.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้กึง่ ทุน หรื อศุกกู ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้นตาม
กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนันในต่
้ างประเทศ หรื อผู้ออกจัดตังขึ
้ ้น (1) 10% หรื อ
(2) นํ ้าหนักของทรัพย์สนิ ที่
ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้ รับ
ลงทุนใน benchmark + 5%
อนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรื อเป็ นตราสาร Basel II
6.1.2 มี credit rating2 อยูใ่ นระดับ investment grade
6.1.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
6.1.3.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนใน SET หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ
filing
6.1.3.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ ≤ 397 วัน นับแต่วนั ที่
ลงทุน และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 6.1.3.1 หรื อ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตาม
ตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นบุคคลดังนี ้
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้ อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศ ที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม
ข้ อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2
6.1.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ > 397 วันนับแต่วนั ที่ลงทุน
ต้ องขึ ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ regulated market
6.2 ธุรกรรมดังนี ้ ที่คสู่ ญ
ั ญามี credit rating3 อยู่ในระดับ investment grade
6.2.1 reverse repo
6.2.2 OTC derivatives
ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้ อ 1 - ข้ อ 6 (SIP)
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1

หรื อไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนในต่างประเทศหรื อผู้มีภาระผูกพันมีภมู ิลําเนาอยูต่ า่ งประเทศ โดยเลือกใช้ credit
rating แบบ national scale
2
กรณีเป็ นการลงทุนในต่างประเทศหรื อผู้มีภาระผูกพันมีภมู ิลําเนาอยูต่ า่ งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ
national scale ได้
3
กรณีเป็ นการลงทุนในต่างประเทศที่คสู่ ญ
ั ญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภมู ิลําเนาอยูต่ า่ งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit
rating แบบ national scale ได้
หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรื อ
คูส่ ญ
ั ญา แล้ วแต่กรณี
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่ วนที่ 2 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)*
ข้ อ
1

ประเภททรั พย์ สนิ
การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ใน
กลุม่ กิจการเดียวกันหรื อการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน
ธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) นํ ้าหนักของทรัพย์สนิ ที่ลงทุนใน benchmark +10%

* หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่ วนที่ 3 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามประเภททรั พย์ สนิ (product limit)**
ข้ อ
1

ประเภททรั พย์ สนิ
เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรื อ P/N ที่
นิติบคุ คลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาใน
ต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย
หรื อคูส่ ญ
ั ญา ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตังขึ
้ ้น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟั นด์

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บัญชี เว้ นแต่เป็ น
MFที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้ เฉลี่ยตามรอบอายุ
กองทุน)
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั MF ที่อายุกองทุนคงเหลือ
≤ 6 เดือน ทังนี
้ ้ เฉพาะ MF ที่มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี

33

ประเภททรั พย์ สนิ

ข้ อ

3

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ที่ MF ได้ รับโอนกรรมสิทธิ์มาจาก
คูส่ ญ
ั ญาตาม reverse repo หรื อ securities lending
หรื อ derivatives)
ทรัพย์สนิ ดังนี ้
2.1 B/E หรื อ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้
ดําเนินการให้ มีการรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องในตราสารได้
ตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด หรื อมีเงื่อนไขให้ MF
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลา
การฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้ อ 5 ของส่วนนี ้
(ข้ อนี ้ไม่ใช้ กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน
buy & hold ที่ลงทุนใน B/E P/N ตราสารที่มีลกั ษณะ
ของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง เงินฝากหรื อตราสาร
เทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรื อรอบ
การลงทุนของกองทุน หรื อมีการลงทุนใน derivatives
เพื่อให้ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวมีอายุสอดคล้ องกับอายุกองทุน)
Reverse repo

4

Securities lending

5

total SIP ซึง่ ได้ แก่ ทรัพย์สนิ ตามข้ อ 7 ในส่วนที่ 1 :
อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรื อ
คูส่ ญ
ั ญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้
ตราสารกึง่ หนี ้กึ่งทุน ศุกกู หรื อตราสาร Basel III ที่มี
ลักษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.1 มีลกั ษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้ อ 6 ส่วนที่ 1
: อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อ
คูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
5.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับตํ่ากว่า investment
grade หรื อไม่มี credit rating

6

ทรัพย์สนิ ดังนี ้

2

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟั นด์

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20%
34

ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

6.1 ตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน
6.2 ตราสาร Basel III
6.3 derivatives ที่มี underlying เป็ นตราสารตาม 6.1 - 6.2
ข้ อ
7

ประเภททรั พย์ สนิ
derivatives ดังนี ้
7.1 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)
7.2 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อการลด
ความเสี่ยง (non-hedging)

อัตราส่ วน
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
Global exposure limit
7.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้ อน4
จํากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้ องไม่เกิน 100% ของ NAV
7.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้ อน4
จํากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยมูลค่าความเสียหายสูงสุด (valueat-risk : VaR) ของ MF ต้ องเป็ นดังนี ้
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV
(2) relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ
benchmark
หมายเหตุ : “การลงทุนแบบซับซ้ อน” หมายความว่า
การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีกลยุทธ์แบบ
ซับซ้ อน (complex strategic investment) หรื อการ
ลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีความซับซ้ อน
(exotic derivatives)

4

รายละเอียดของการคํานวณ ให้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานประกาศกําหนด
** หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของ MFไม่มีข้อกําหนด
เกี่ยวกับ product limit

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟั นด์
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ส่ วนที่ 4 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้ อ
ประเภททรั พย์ สนิ
อัตราส่ วน
1 ตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน ตราสาร
1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี ้สินทางการเงิน (financial liability)5 ของผู้
Basel III และศุกกู ของผู้ออกรายใด
ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
รายหนึง่ (ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ ภาครัฐ ล่าสุด โดยไม่ให้ นบั รวมมูลค่าหนี ้สินดังกล่าว ของเจ้ าหนี ้ที่มีความเกี่ยวข้ องกับ
ไทย หรื อ ตราสารหนี ้ภาครัฐ
ผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน เป็ นต้ น
ต่างประเทศ)
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารไม่มีหนี ้สินทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบ
การเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด6 ให้ ใช้ อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้ อนี ้ของผู้ออกรายนันเป็
้ นรายครัง้
เว้ นแต่ ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารได้ มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ
(bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ

2

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึง่

1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้ อนี ้โดยเป็ นตราสารที่ออกใหม่และ
มี credit rating อยูใ่ นระดับตํ่ากว่า investment grade หรื อไม่มี credit
rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้ การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน
รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ น
รายครัง้ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ อู อกตราสารได้ มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ น
โครงการ (bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ น รายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี ้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรื อบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า
ด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1 – 9)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทังหมดของ
้
MF หรื อ กองทุน CIS
ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุนดังนี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟั นด์
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ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง

5

หนี ้สินทางการเงิน (financial liability) ให้ พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผ้ อู อกตราสารดังกล่าวได้ จดั ทํางบการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชีนนั ้ โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการ
บัญชีตามกฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพบัญชี หรื อมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น
International Financial Reporting Standards (IFRS) หรื อ United States Generally Accepted Accounting
Principle (US GAAP) เป็ นต้ น
6

รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครัง้ แรกของผู้ออกตราสาร

ทังนี
้ ้การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้ วยการลงทุนของกองทุน และหรื อที่แก้ ไขเพิ่มเติม

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟั นด์
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ตารางค่าธรรมเนี ยม และค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจาก
กองทุนรวม
1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมทัง้ หมด
(ที่ประมาณการได้ )
- ชนิดรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนแบบปกติ
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
(ที่ประมาณการไม่ ได้ )
2.1 ค่าสอบบัญชี
2.2 ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บ
จริงทัง้ หมด
ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้ส่ ังซือ้ หรื อ
ผู้ถือหน่ วยลงทุน
1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 3, 5
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
2. ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน 3, 5
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

อัตราตาม
โครงการ 1

เรี ยกเก็บจริง 2

เรี ยกเก็บจริง 2

เรี ยกเก็บจริง 2

1/2/2561-31/1/2562

1/2/2560-31/1/2561

1/2/2559-31/1/2560

ไม่ เกิ น 2.64825
ไม่ เกิน 2.64825

0.9951
0.9951

0.9750
0.9750

N/A
N/A

ไม่เกิน 2.14
ไม่เกิน 2.14

0.8025
0.8025

0.7850
0.7850

N/A
N/A

ไม่เกิน 0.08025
ไม่เกิน 0.08025

0.0321
0.0321

0.0300
0.0300

N/A
N/A

ไม่เกิน 0.4280
ไม่เกิน 0.4280

0.1605
0.1605

0.1600
0.1600

N/A
N/A

ตามที่จ่ายจริง
ตามที่จ่ายจริง

0.0005
0.0002

-

N/A
N/A

ไม่ เกิน 5.35

0.9958

0.9750

N/A

อัตราตามโครงการ

เรี ยกเก็บจริง
2562

เรี ยกเก็บจริง
2561

เรี ยกเก็บจริง
2560

ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00

1.00
1.00

1.00
1.00

N/A
N/A

ไม่เกิน 1.00
ไม่เกิน 1.00

ยกเว้ น
ยกเว้ น

ยกเว้ น
ยกเว้ น

N/A
N/A
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ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้ส่ ังซือ้ หรื อ
ผู้ถือหน่ วยลงทุน
3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 3,5
3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้ า
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออก
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
4.ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
5.ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ สกุล ที่อยู่ และการออก
ใบหน่วยลงทุน6
6.ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลี่ยเงินคืน
กรณีเลิกโครงการเข้ าบัญชีเงินฝาก

อัตราตามโครงการ

เรี ยกเก็บจริง
2562

เรี ยกเก็บจริง
2561

เรี ยกเก็บจริง
2560

ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00

ยกเว้ น 4
ยกเว้ น

ยกเว้ น 4
ยกเว้ น

N/A
N/A

ไม่เกิน 1.00
ไม่เกิน 1.00

ยกเว้ น
ยกเว้ น

ยกเว้ น
ยกเว้ น

N/A
N/A

ไม่มี
ไม่มี
รายการละ 50 บาท

ไม่มี
ไม่มี
รายการละ
50 บาท

ไม่มี
ไม่มี
รายการละ
50 บาท

N/A
N/A
N/A

ตามที่ธนาคารพาณิชย์
กําหนด

ตามที่ธนาคาร
พาณิชย์
กําหนด

ตามที่ธนาคาร
พาณิชย์
กําหนด

N/A

หมายเหตุ
1 อัตราร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรั พย์ สินทัง้ หมดหักด้ วยมูลค่าหนีส้ ินทัง้ หมดที่ยังไม่ได้ รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครัง้ ล่าสุดจนถึงวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปั จจุบนั
ทังนี
้ ้ อัตราค่าธรรมเนียมข้ างต้ น ได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มหรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ ามี)
2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายซึง่ ได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มไว้ ด้วย (ถ้ ามี)
3 อัตราร้ อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน
4 ยกเว้ นค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้ า แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนด้ วย
5 ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ ง
รายละเอียดหลักเกณฑ์ การคิดค่าธรรมเนียม โดยปิ ดประกาศไว้ ที่หน้ าสํานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน (ถ้ ามี) และ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
6 จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคําขอทํารายการ
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายไม่เกินร้ อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรื อ ค่าใช้ จ่ายจากที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการบริ ษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะกระทําการดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดย
จะติดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย
1 ฉบับเป็ นเวลา 3 วันติดต่อกัน

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟั นด์
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
AAA เป็ นอันดับที่สงู ที่สดุ แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ตํ่าที่สดุ มีความสามารถสูงสุดในการชําระ
เงิ น ต้ น และดอกเบี ย้ ตามกํ า หนดเวลา แทบจะไม่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของธุ ร กิ จ
เศรษฐกิจ และปั จจัยภายนอกอื่น
AA ตราสารหนี ้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ตํ่ามาก
A
ตราสารหนี ้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ตํ่า
BBB ตราสารหนี ้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนปานกลาง
BB ตราสารหนี ้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนสูง
B
ตราสารหนี ้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนสูงมาก
C
ตราสารหนี ท้ ี่มีระดับความเสี่ยงที่ สูงที่สุด ที่จะไม่ได้ รับคืนเงินต้ นและดอกเบี ย้ ตามกํ าหนดเวลาการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปั จจัยภายนอกอื่นๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการชําระคืนเงิน
ต้ นและดอกเบี ้ยอย่างมีนยั สําคัญ
D
ตราสารหนี ้ที่ไม่สามารถชําระเงินต้ นและดอกเบี ้ยได้ (Default)

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟั นด์
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กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟั นด์
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ตารางสรุ ปผลการดําเนินงาน
วันจดทะเบียนกองทุน
วันสิน้ สุดรอบบัญชี

9 ก.พ. 60
31 ม.ค. 62

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจคิ บอนด์ ฟั นด์ ชนิดรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนแบบปกติ

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจคิ บอนด์ ฟั นด์ ชนิดรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ

- Benchmark : ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD ปรับด้ วยต้ นทุนการ
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทําสัญญา
ป้องกันความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้ อยละ 90 และดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total
Return Value Unhedged USD ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
ตามสัดส่วนที่ไม่ได้ ทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้ อยละ 10
- ผลตอบแทนที่มีอายุมากกว่าหรื อเท่ากับ 1 ปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีไ้ ด้ จดั ทําขึน้ ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุน
รวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดํา เนินงานในอดีต / ผลการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ อ งกับผลิตภัณ ฑ์ในตลาดทุนมิได้ เป็ นสิ่ง
ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) ชนิดรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนแบบปกติ :
ผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) ชนิดรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ :

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟั นด์

-2.9738%
-2.9738%
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อิ นคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562
0.00%

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟั นด์
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ข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิ น 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อิ นคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562
ไม่มี
หมายเหตุ :
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ ที่ website ของบริษัทจัดการ http:// www.uobam.co.th

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟั นด์
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คําเตือน / ข้อแนะนํา
 กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟั นด์ สามารถลงทุนในตราสารแห่งหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือ
ตํ่ากว่าอันดับที่ลงทุนได้ (non - investment grade) หรื อที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ใน
อัตราส่วนที่มากกว่าอัตราส่วนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี ข้ อง
ผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ ผ้ ลู งทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรื อทังจํ
้ านวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ลงทุน
อาจจะไม่ได้ รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
 กองทุนรวมมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นจึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้
สูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ ไป
 กองทุนหลักอาจลงทุนใน Credit Default Swap (protection seller) ในอัตราส่วนที่มากกว่าร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนต่างประเทศ ทําให้ กองทุนรวมนี ้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น
 การพิจารณาร่ างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงานได้ รับรอง
ถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่
เสนอขายนัน้
 ในกรณีที่ บลจ. มีธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และต้ องแสดงช่องทางและวิธีการที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
สามารถตรวจสอบรายละเอียด และสอบถามข้ อมูลอื่นเพิ่มเติม เช่น Website เป็ นต้ น
 กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็ น 2 ชนิด ได้ แก่ ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และชนิดรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลของหน่วยลงทุนทัง้ 2 ชนิดก่อนทําการลงทุน และเพื่อประโยชน์สงู สุดของ
ผู้ลงทุน บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรื อเปิ ดบริ การหน่วยลงทุนชนิดที่ยงั ไม่ได้ เปิ ด
ให้ บริ การ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ โดย
บริ ษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้ บริ การดังกล่าว ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ณ สํานักงานของบริ ษัทจัดการ
และ/หรื อประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
 การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ ทําให้ ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตาม
ชนิดของหน่วยลงทุน ทรัพย์สนิ ทังหมดของกองทุ
้
นรวมยังคงอยูภ่ ายใต้ ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี เ้ มื่อเห็นว่า
การลงทุนในกองทุนนี ้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจาก
การลงทุนได้
 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติผ้ ลู งทุนอาจได้ รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
กองทุนรวมเป็ นนิติบคุ คลแยกต่างหากจากบริ ษัทจัดการ ดังนัน้ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย)
้ ้ ผลการดําเนินงานของกองทุนนี ้ ไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั
จํากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน ทังนี
สถานะทางการเงินหรื อผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
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 กองทุนรวมเป็ นนิติบคุ คลแยกต่างหากจากบริ ษัทจัดการ ดังนัน้ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย)
้ ้ ผลการดําเนินงานของกองทุนนี ้ ไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั
จํากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน ทังนี
สถานะทางการเงินหรื อผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริ ษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์
หรื อทรัพย์สนิ อื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิด
ความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ทาง
เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
 บริ ษัทจัดการใช้ ข้อมูลในอดีตในการคํานวนค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient)
กองทุนจึงมีความเสี่ยงหากสินทรัพย์อ้างอิง (underlying assets) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวใน
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ทิศทางที่ไม่เป็ นไปตามข้ อมูลในอดีต ซึง่ อาจทําให้ สญ
 ในกรณี ที่ผ้ ลู งทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการได้ ที่บริ ษัทจัดการ
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง (Connected
Person) ได้ ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อโดยผ่านเครื อข่าย internet ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(http://www.sec.or.th)
 บริ ษัทจัดการอนุญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ และประกาศ
ต่างๆ ที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริ ษัทจัดการ
จะสามารถกํากับและดูแลการซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อมีความเข้ าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควร
พิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์ การลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะการเงินของ
ผู้ลงทุนเอง
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สทิ ธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงได้ จากประกาศที่ปิดไว้ หน้ า
บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และควรขอดูบตั รประจําตัวของบุคคลดังกล่าวที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ ด้วย
 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนให้ เข้ าใจและควรเก็บหนังสือชี ้ชวนไว้ เป็ นข้ อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต และ
เมื่อมีข้อสงสัยให้ สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่อนซื ้อหน่วยลงทุน
 ผู้ลงทุนควรทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
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