หนังสือชีช้ วนส่ วนข้ อมูลกองทุนรวม
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United Global Dynamic Bond Fund : UDB
ประเภทกองทุน

:

กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว
(feeder fund)

อายุโครงการ

:

ไม่กาหนด

วันที่ได้ รับอนุมัติให้ จัดตัง้ และจัดการกองทุนรวม

: 21 ธันวาคม 2560

วันจดทะเบียนกองทุนรวม

: 27 กุมภาพันธ์ 2561

นโยบายการลงทุน :
กองทุนจะเน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond
(Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ซึง่ กองทุนหลักเป็ นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป (Retail Fund) จัดตังตามระเบี
้
ยบของ UCITS (Undertakings
for Collective Investment in Transferable Securities) และจดทะเบียนที่ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ทังนี
้ ้
กองทุนหลักบริ หารจัดการโดย Jupiter Asset Management International S.A. ซึง่ จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก
เป็ นสมาชิกของ IOSCO และกองทุนหลักมิได้ เป็ นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟั นด์ (Hedge Fund)
กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อให้ ได้ รับผลตอบแทนที่ดี
จากการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ้ทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชนทัว่ โลก โดยกองทุนหลักจะเน้ นลงทุนในทรัพย์สิน
ที่ให้ ผลตอบแทนสูง ซึง่ รวมถึงตราสารหนี ้ที่มีความน่าเชื่อถือต่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (High Yield Bonds) ตราสารหนี ้
ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) ตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้
(Investment grade) ตราสารหนี ้ภาครัฐ ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี ้อื่นๆ

นอกจากนี ้ กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หาร
การลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM)) ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จากัดเพียงสัญญาฟอร์ เวิร์ด (Forwards) ที่อ้างอิง
กับอัตราแลกเปลีย่ น เพื่อป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินเมื่อแปลงกลับมาเป็ นเงินสกุลยูโร สัญญาฟิ วเจอร์
(Futures) ที่มีตวั แปรอ้ างอิงเป็ นอัตราดอกเบี ้ยเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี ้ย (duration) สัญญา swaps
และ options ที่อ้างอิงกับ credit (Credit Default Swap and Option) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้ านเครดิต โดยไม่ใช่
เพื่อการลงทุน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะส่งคาสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ในรูปสกุล
เงินยูโร (EUR) โดยกองทุนหลักจะนาเงินยูโรไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรู ปสกุลเงินยูโร (EUR) หากมีการเปลี่ยนแปลง
โดยกองทุนหลักในอนาคต บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงรายละเอียดโครงการและแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ
ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อช่องทางอื่นใดโดยเร็ ว นับตังแต่
้ วนั ที่บริ ษัทจัดการรู้หรื อรับทราบเหตุการณ์ดงั กล่าว
ผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนจะได้ จากเงินลงทุน :
ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้ รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และถือเป็ นการกระจายการลงทุน
ไปยังหลักทรัพย์ในต่างประเทศเพื่อลดความเสีย่ งจากการมุง่ เน้ นที่จะลงทุนในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว

สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ ี 2 สิน้ สุดวันที่ 31 มกราคม 2563
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
คําถามและคําตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สาํ คัญของกองทุนรวม
1. กองทุนรวมนี เ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีการกําหนดประเภทของผู้ ลงทุน หรื อมีการแบ่ งชนิ ดของหน่ วยลงทุน
หรื อไม่ อย่ างไร ?
กองทุนนี ้ไม่กําหนดประเภทของผู้ลงทุน แต่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนโดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนดังนี ้
 หน่วยลงทุนชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : UDB -A) เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ลู งทุนรับรายได้ สมํ่าเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 หน่วยลงทุนชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (ชื่อย่อ : UDB -N) เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดา
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ลู งทุนรับรายได้ จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
(Total return)
2. กองทุนรวมนีม้ ีจาํ นวนเงินทุนโครงการเท่ าใด ?
10,000 ล้ านบาท
บริ ษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ได้ จดทะเบียนไว้ กบั สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
3. กองทุนรวมนีเ้ หมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสําหรั บเงินลงทุนลักษณะใด ?
เหมาะสําหรับเงินลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และสามารถยอมรับ
ความเสี่ยงจากการลงทุนได้ ในระดับสูงโดยผลตอบแทนที่กองทุนจะได้ รับส่วนใหญ่มาจากกําไรส่วนต่างของราคา
หน่วยลงทุน
4. ปั จจัยใดที่มีผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?


ผลการดําเนินงานของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (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 โดยกองทุนกาหนดอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าไว้ ไม่เกินร้ อยละ 100 ของมูลทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุน โดยผลกระทบทางลบที่มากที่สดุ จากการลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าดังกล่าวไม่เกินมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนและกองทุนอาจมีผลตอบแทนของกองทุนต่ากว่าผลตอบแทนที่ควรจะได้ รับเมื่อเปรี ยบเทียบกั บกรณีที่
กองทุนไม่ได้ ลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าดังกล่าว
7. กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่ างไร ?
วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี : ทุกวันที่ 31 มกราคมของทุกปี
8. กองทุนต่ างประเทศนัน้ มีนโยบายการลงทุน ปั จจัยความเสี่ยงที่สาคัญ และผลการดาเนินงานอย่ างไร ?
ลักษณะสาคัญของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) (กองทุนหลัก)
ชื่อกองทุน :
The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
บริษัทจัดการ :
(Management Company)

Jupiter Asset Management International S.A.

วันที่จัดตัง้ กองทุน :

8 พฤษภาคม พ.ศ.2555

ประเภทโครงการ :

กองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้

วัตถุประสงค์ และนโยบาย
การลงทุน :

กองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I)
มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อให้ ได้ รับผลตอบแทนที่ดีจากการกระจายการลงทุนไปในตราสาร
หนี ้ทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชนทัว่ โลก โดยกองทุนหลักเน้ นลงทุนในตราสารหนี ้ที่ความ
เสีย่ งสูง (High Yield bond) ตราสารหนี ้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated
Bond) ตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)
ตราสารหนี ้ภาครัฐ ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน (Convertible bond) และตราสารหนี ้อื่นๆ
นอกจากนี ้ กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM))
ซึง่ รวมถึง แต่ไม่จากัดเพียงสัญญา Forwards ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลีย่ นเพื่อป้องกัน
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินเมื่อแปลงกลับมาเป็ นเงินสกุลยูโร สัญญา Futures
ที่มีตวั แปรอ้ างอิงกับอัตราดอกเบี ้ยเพื่อป้องกันความเสีย่ งด้ านอัตราดอกเบี ้ย (Duration)
สัญญา Swaps และ Options ที่อ้างอิงกับเครดิต (Credit Default Swap and Option)
เพื่อป้องกันความเสีย่ งด้ านเครดิต โดยไม่ใช่เพื่อการลงทุน
ทังนี
้ ้ ภายใต้ อตั ราส่วนการลงทุนที่กาหนด กองทุนหลักยังสามารถที่จะป้องกันความ
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ประเทศที่จดทะเบียนจัดตัง้

เสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของราคาตลาด (directional risk) โดยใช้ สญ
ั ญา futures ที่
อ้ างอิงกับ index และ/หรื อ เงินสด รวมถึงสามารถที่จะลงทุนในตราสารหนี ้และ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่อ้างอิงกับตราสารที่เปลีย่ นมือได้ (transferable securities) และ
สามารถเข้ าทาสัญญาออปชัน่ options สัญญาฟิ วเจอร์ futures สัญญา portfolio
swaps (ซึง่ รวมถึง credit default swaps) สัญญาฟอร์ เวิร์ด forwards ที่อ้างอิงกับ
อัตราแลกเปลีย่ นเงิน และมีไว้ ซงึ่ สินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อการดาเนินงานได้
Luxembourg (UCITS)

วันทาการซือ้ ขาย

ทุกวันทาการซื ้อขายของกองทุนหลัก

อายุโครงการ :

ไม่กาหนด

การจ่ ายเงินปั นผล :

ไม่จ่ายเงินปั นผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์ /
ผู้เก็บรักษาทรัพย์ สิน
ของกองทุน :

Depositary: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Bloomberg Ticker :

Bloomberg Ticker: JUPDBIA LX

Website

https://www.jupiteram.com/sg/en

Administrator: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของกองทุนรวมต่ างประเทศ
ค่ าธรรมเนียมการจัดการ
ร้ อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
อนึง่ กองทุนหลักอาจเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลงการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้
ทังนี
้ ้ กองทุนหลักอาจมีการจากัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอน
หน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายใดๆ เกินกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักจะทยอย
รับคาสัง่ ไถ่ถอนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เพื่อไม่ให้ มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้ อยละ
10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนหลัก โดยคาสัง่ ไถ่ถอนหน่วยลงทุนส่วนที่เกินกว่าร้ อยละ 10 ดังกล่าว กองทุนหลักจะ
ทารายการให้ ในวันทาการถัดไป โดยจะให้ ลาดับความสาคัญก่อนคาสัง่ ไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่กองทุนหลักได้ รับในวันนัน้
ดังนัน้ กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟั นด์ จึงอาจต้ องจัดเตรี ยมสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับให้ สามารถ
จ่ายเงินคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนได้ หากเกิดกรณีที่กองทุนหลักมีการทยอยรับคาสัง่ ไถ่ถอนหน่วยลงทุน ดังกล่าว ซึ่ง
อาจส่งผลให้ ผลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟั นด์ อาจแตกต่างจากกองทุนหลัก และ
อาจทาให้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ไม่ได้ เคลือ่ นไหวตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์
ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึง่ บริ ษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนยั สาคัญ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
และจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซด์ของบริ ษัทจัดการโดยพลัน
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เงื่อนไขอื่นๆ
ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรื อกองทุนหลักที่กองทุนลงทุนนันไม่
้ เหมาะสมอีกต่อไป เนื่องจาก Class หรื อ
กองทุนหลักที่กองทุนลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ เช่น เงื่อนไขการลงทุน
นโยบายการลงทุน อัตราค่าธรรมเนียม เป็ นต้ น และ/หรื อ กองทุนหลักที่กองทุนลงทุนมีการกระทาผิดตามความเห็นของ
หน่วยงานกากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรื อเมื่อเกิดเหตุการณ์ หรื อคาดการณ์ ได้ ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้ การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็ นภาระต่อผู้ลงทุนเกินจาเป็ น เป็ นต้ น และ/หรื อในกรณี
ที่กองทุนหลักที่กองทุนลงทุน ได้ เลิกโครงการในขณะที่บริ ษัทจัดการยังดาเนินการบริ หารและจัดการลงทุนกองทุนเปิ ด
ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟั นด์ ทังนี
้ ้ เมื่อปรากฏกรณีดงั กล่าวข้ างต้ นบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ โดยเป็ นไปตาม
ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรื อกองทุนหลัก และ/หรื อการ
เปลีย่ นแปลงสกุลเงินลงทุนเป็ นสกุลเงินอื่นใด โดยจะนาเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดที่มีนโยบายการลงทุน
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และ/หรื อนโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ ายกองทุนดังกล่าว บริ ษัทจัดการอาจ
พิจารณาดาเนินการในครัง้ เดียว หรื อทยอยโอนย้ ายเงินทุน ซึง่ อาจส่งผลให้ ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ ซึ่งหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน โดยอาจเป็ นกองทุนที่บริ หารและจัดการลงทุนโดย Jupiter Asset Management
International S.A. หรื อไม่ก็ได้ และ/หรื อขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค
บอนด์ ฟั นด์ โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี
้ ้ หากมีการดาเนินการดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะ
ประกาศให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าโดยพลัน
(1) ในกรณีที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ ไข
เพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวข้ องกับกฎเกณฑ์การลงทุน รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า หรื อประกาศอื่น
ใดที่กระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี ้ในภายหลัง บริ ษัทจัดการจะดาเนินการปรับนโยบายการลงทุนดังกล่าว
เพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
ทังนี
้ ้ การสรุ ปสาระสาคัญในส่วนของกองทุน The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond (Class I) ได้ ถกู คัดเลือกมา
เฉพาะส่วนที่สาคัญและจัดแปลมาจากต้ นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนัน้ ในกรณีที่มีความแตกต่างหรื อไม่สอดคล้ องกับต้ นฉบับ
ภาษาอังกฤษ ให้ ถือตามต้ นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์
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ผลการดาเนินงานของกองทุนรวมต่ างประเทศ (กองทุนหลัก) ข้ อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

หมายเหตุ : ผลการดาเนินงานในอดีต /ผลการเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
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คาถามและคาตอบเกี่ยวกับข้ อกาหนดในการซือ้ ขายและโอนหน่ วยลงทุน
1. กองทุนรวมนีม้ วี ิธีการขายและรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนอย่ างไร ?
 การสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน
ท่านสามารถลงทุนเป็ นจานวนเงินขันต
้ ่า ดังนี ้
การสั่งซือ้ ครัง้ แรก

การสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป

ไม่กาหนด

ไม่กาหนด

ทังนี
้ ้ จานวนเงินขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก และจานวนเงินขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป ได้ รวมค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ ามี) แล้ ว
ท่านสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย
จนถึงเวลา 15.30 น. โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี ้
- บริษัทจัดการ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ ามี)
ผู้สงั่ ซื ้อต้ องชาระเงินค่าซื ้อครัง้ เดียวเต็มตามจานวนที่สงั่ ซื ้อโดยสามารถชาระเป็ น
- เงินสด เงินโอน ได้ จนถึงวันสุดท้ ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
- เช็ ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรื อคาสัง่ จ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรี ยกเก็ บเงินได้ ในเขตหักบัญชี เดียวกับ
สานักงานของบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) หรื อวิธีอื่นใดที่บริ ษัทจัดการ
กาหนดได้ จนถึงวันสุดท้ ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องลงวันที่ตามวัน ที่ที่
สัง่ ซื ้อและขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรื อบัญชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ที่บริ ษัทจัดการเปิ ดไว้ เพื่อการนี ้ของธนาคารดังต่อไปนี ้
- ธนาคาร ยูโอบี จากัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
- ธนาคาร ซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ.
- ธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบต่อไป
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงหรื อเพิ่มเติมบัญชีเพื่อการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามข้ างต้ นและบัญชี
สัง่ ซื ้ออื่นๆ ซึง่ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการล่วงหน้ า โดยจะปิ ด
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ประกาศไว้ ที่สานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และประกาศในเว็บไซต์
ของบริ ษัทจัดการ
หลังจากที่บริ ษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ได้ รับชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนจากผู้สงั่ ซื ้อ
แล้ ว ผู้สงั่ ซื ้อจะได้ รับหลักฐานการรับชาระเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ได้ เรี ยกเก็บ
เงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรื อคาสัง่ จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้ างต้ น และได้ รับเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
เต็มจานวนแล้ ว
ในกรณี ที่ เช็ ค ดราฟต์ เช็ คธนาคาร หรื อค าสั่งจ่ ายเงิ นธนาคารดังกล่าวถูกปฏิ เสธการจ่ ายเงิ น บริ ษั ทจัดการจะ
ดาเนินการยกเลิกรายการสัง่ ซื ้อนัน้ และแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อทราบ
ผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ ชาระเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจานวนแล้ วจะไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันได้
้ เว้ นแต่
จะได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณี พิเศษ เงินที่ได้ รับจากการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ ในบัญชี
เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และ/หรื อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันในนามของบัญชีสงั่ ซื ้อหรื อบัญชีกองทุน
ที่บริ ษัทจัดการเปิ ดขึ ้นที่ธนาคารพาณิชยซึ่งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทังหมดจะน
้
าเข้ าเป็ น
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- INTERNET (ถ้ ามี)
- บริการผ่ านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ ามี)
- การสั่งซือ้ หน่ วยลงทุนผ่ านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อ่ ืนๆ
- การชาระเงินค่ าซือ้ หน่ วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ
เช่น บริ การรับชาระค่าสินค้ าและบริ การ (Bill Payment) หรื อวิธีการอื่นใดเพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ บริ ษัทจัดการจะแจ้ ง ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้ า โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
(ถ้ ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ การดาเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็ นไปตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
-

การสั่งซือ้ โดยวิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับ เปลี่ย นการถื อ หน่ว ยลงทุน ระหว่า งกองทุน เปิ ดที่บ ริ ษั ท จัด การกาหนด เท่า นัน้
การสับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (“กองทุนเปิ ด
ต้ นทาง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ใน
โครงการจัดการ โดยบริ ษัทจัดการจะดาเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้ นทาง ซึ่งได้ หกั
ค่าธรรมเนียมใดๆที่สามารถหักจากเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ (ถ้ ามี) เพื่อนาไปชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดปลายทาง ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้ มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่าง
กองทุนบางกองทุนก็ได้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
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ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มเปิ ดให้ ทาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุน
ตลาดเงิ น และ/หรื อกองทุนอื่ นใดตามที่บริ ษัทจัดการเปิ ดให้ บริ ก ารสับเปลี่ยนหน่ว ยลงทุนมาเข้ า กองทุน เปิ ด
ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟั นด์ นัน้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดยจะปิ ด
ประกาศไว้ ที่สานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของ
บริ ษัทจัดการ
อนึง่ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลีย่ นแปลงเพิ่มเติมให้ มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิ ด
ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟั นด์” กับกองทุนเปิ ดอื่นๆ ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการนอกเหนือจาก
กองทุนเปิ ดที่กาหนดข้ างต้ นได้ โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน
ระหว่างกองทุนเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทางดังกล่าว จะต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการ
จัดการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนของกองทุนเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง
อีกทัง้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคาสัง่ สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราว หรื อถาวรก็ได้
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการเห็นว่าการหยุดรับคาสัง่ สับเปลีย่ นดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์สงู สุด หรื อมีผลกระทบในทางที่
ดีต่อกองทุนเปิ ดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะปิ ดประกาศไว้ ที่สานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และ/หรื อประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
วันและเวลาในการสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทาการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ให้ เป็ นวันและเวลาเดียวกันกับการส่งคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ ในโครงการ และ/หรื อหนังสือ
ชี ้ชวนของทังกองทุ
้
นเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง และ/หรื อเงื่อนไข หรื อหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทจัดการกาหนด
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบก่อนวันเสนอขายหน่วยลงทุน โดยจะระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ
โดยการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ด ต้ องเป็ นไปตามเงื่ อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มเปิ ดให้ ทาการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุน
ตลาดเงิ น และ/หรื อกองทุนอื่นใดตามที่บริ ษัทจัดการเปิ ดให้ บริ การสับเปลี่ยนหน่ว ยลงทุนมาเข้ า กองทุนเปิ ด
ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟั นด์ นัน้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดยจะปิ ดประกาศ
ไว้ ที่สานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของ
บริ ษัทจัดการ
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การรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยระบุเป็ นจานวน ดังนี ้
จานวนเงิน

จานวนหน่ วย

ไม่กาหนด

ไม่กาหนด

ผู้ลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคาสัง่ ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ได้ ทกุ วันทาการซื ้อขายคืนหน่วยลงทุนในระหว่างเวลาเริ่ มเปิ ดทาการ
ถึงเวลา 14.00 น.
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการหรื อมอบหมายให้ ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ชาระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการนับถัดจากวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุนของวันทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการ
จัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึง่ บริ ษัทจัดการกองทุนรวม
ได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทาการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้ า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อวิธีการอื่นใดอันจะเป็ นการอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนใน
อนาคต เช่น e-wallet หรื อ prompt pay เป็ นต้ น หรื อจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
และจัดส่งทางไปรษณีย์หรื อนาส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซื ้อคืน (ถ้ ามี) ทัง้ นี ้ ตามที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนได้ แจ้ งความ
ประสงค์ไว้
- บริษัทจัดการ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ ามี)
- INTERNET
- บริการผ่ านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ ามี)
- การสั่งขายคืนหน่ วยลงทุนผ่ านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อ่ นื ๆ
- ช่ องทางอื่นๆ (ถ้ ามี)


หลักเกณฑ์ การซือ้ คืนหน่ วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
1. บริ ษัทจัดการจะดาเนินการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ แก่ผ้ ถู ือ หน่วยลงทุนไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ โดย
ถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้ บริ ษัทจัดการดาเนินการ
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดงั กล่าว ทังนี
้ ้ การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดงั กล่าวจะทาให้ จานวน
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
2. บริ ษัทจัดการจะดาเนินการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ตามหลักฐานที่
ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถือต่อ
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จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
โดยบริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คานวณได้ เมื่อสิ ้นวันทา
การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนันอาจจะต้
้
องถูก
หักด้ วยค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น เช่น ค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ ้นจริ งจากการดาเนินงานดังกล่าว เป็ นต้ น โดยบริ ษัทจัดการ
จะนาเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดงั กล่าว เข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ได้ แจ้ งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วันทาการนับถัดจากวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุนของวันทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของ
ผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ่ง
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทาการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
3. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อตาม
หลักฐานที่ปรากฏอยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
4. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกในช่วงทีม่ กี าร
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ


กรณีรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ในระหว่างเวลาเริ่ มเปิ ดทาการถึงเวลา 14.00 น.
บริ ษัทจัดการกาหนดให้ วนั ทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนเป็ นวันทาการตามปกติของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อวันทาการ
ของกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนลงทุนไว้ และ/หรื อวันทาการของตลาดหลักทรั พย์ ของประเทศที่กองทุน
ต่างประเทศจดทะเบียน และเป็ นวันทาการที่สามารถทาการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรื อวันทาการของ
ตัวแทนขายกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรื อวันทาการที่บริ ษัทจัดการไม่ได้ รับผลกระทบจากการรับชาระค่า
ซื ้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต่างประเทศ และ/หรื อตามที่บริ ษัทจัดการจะประกาศกาหนดเพิ่มเติม
บริ ษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็ นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนให้ ทราบล่วงหน้ า โดยปิ ดประกาศ ณ สานักงาน
ของบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่ าว ตามที่บริ ษัทจัดการ
เห็นสมควร ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดยปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริ ษัท
จัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และ/หรื อประกาศเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
ท่านจะได้ รับชาระเงินภายใน 5 วันทาการนับถัดจากวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุนของวันทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผู้ประกอบ
ธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ่งบริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทาการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
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2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ ขายหน่ วยลงทุน ?
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อปฏิเสธไม่รับ และ/หรื อระงับการดาเนินการตาม
คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อยกเลิกคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้ าในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1. กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริ หารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็ นการไม่สามารถ
ดารงสัดส่วนตามที่กฎหมายกาหนด หรื ออาจจะมีผลทาให้ ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรื อก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
2. กรณีเอกสารหรื อข้ อมูลประกอบการซื ้อหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามความเป็ นจริ ง
3. กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทาให้ จานวนหน่วยลงทุน และ/หรื อจานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจานวน
ที่ได้ รับอนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
4. กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทาให้ จานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที่บริ ษัทจัดการได้ รับอนุญาตให้
สามารถน าไปลงทุนในต่า งประเทศได้ หรื ออาจเป็ นเหตุใ ห้ ไม่สามารถบริ หารจัด การกองทุน ให้ เ ป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึง่ มีนโยบายที่จะนาเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ
5. กรณีที่กองทุนต่างประเทศปฏิเสธไม่รับ และ/หรื อระงับการดาเนินการตามคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อยกเลิกคา
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุน
6. กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันท
้ าให้ หรื อจะทาให้ บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดตามที่กาหนดโดยสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
กองทุนหรื อมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะเป็ นกรณีดงั กล่าว
7. กรณีอื่นๆ ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นว่ามีความจาเป็ นในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง เช่น
กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรื อการก่อการร้ าย หรื อตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควรเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรื อชื่อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคต
ของบริ ษัทจัดการ
3. กองทุนรวมนีม้ ีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ ขายหรื อ ไม่ รับ
ซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ ว และการหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือขายคืนหน่ วยลงทุนไว้ อย่ างไร ?
การเลือ่ นกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเปิ ดไว้ แล้ วได้ เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. บริ ษัทจัดการพิจารณาโดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่า
เกิดกรณีที่เข้ าเหตุดงั ต่อไปนี ้
(1) มีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่าง
สมเหตุสมผล หรื อ
(2) มีเหตุที่ทาให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชาระเงิ นจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตุดงั กล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริ ษัทจัดการ
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2. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่า ราคารั บซือ้ คืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลัง
และรายงานการชดเชยราคา
ทัง้ นี ้ การเลื่อนกาหนดการช าระเงิ นค่าขายคืน หน่วยลงทุนแก่ผ้ ูถือ หน่วยลงทุนตาม 1 หรื อ 2 บริ ษัท จัด การจะ
ดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) เลือ่ นกาหนดชาระค่าขายคืนได้ ไม่เกินสิบวันทาการนับแต่วนั ที่ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้
เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงาน
(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลือ่ นกาหนดการชาระค่าขายคืน หน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น และผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบเรื่ องดังกล่าวด้ วยวิธีการใดๆ โดย
พลัน
(3) แจ้ งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้ อมทังจั
้ ดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการ
ได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 1 หรื อการรับรองข้ อมูลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 2 ต่อ
สานักงานโดยพลัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดาเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลือ่ นกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว
ให้ บริ ษัทจัดการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้ องชาระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลาดับวันที่สง่ คาสั่ ง
ขายคืนก่อนหลัง
การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว
1. บริ ษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว หรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ
คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฎเหตุดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ
(2) เมื่อบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพ ย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้
อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรื อ
(ค) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ การไม่ขายไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว หรื อการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ
คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) จะกระทาไม่เกินหนึ่งวันทาการ เว้ นแต่
จะได้ รับการผ่อนผันจากสานักงาน
(3) หากกองทุนรวมได้ ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ และมีเหตุก ารณ์ดงั ต่อไปนี ้เกิดขึ ้น ซึ่ง
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญ

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟั นด์

12

(ก) ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ ทังนี
้ ้ เฉพาะ
ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์แห่งนันเกิ
้ นกว่าร้ อยละ
สิบของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทาให้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ อย่างเสรี และทาให้ ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ ตามปกติ หรื อ
(ค) มีเหตุที่ทาให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพ ย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกาหนดเวลา
ปกติ ซึง่ เหตุดงั กล่าวอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษัทจัดการ และผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้ วยแล้ ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุด
รับคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนแก่ผ้ ลู งทุนเฉพาะราย หากปรากฏข้ อเท็จจริ งดังต่อไปนี ้
(ก) บริ ษัทจัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการกระทาดังต่อไปนี ้
1. การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย หรื อ
3. การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอานาจ
ตามกฎหมาย
(ข) บริ ษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการรู้จกั ลูกค้ า และตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ าได้
ในสาระสาคัญ
2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้ อ 1 (1) – (4) ข้ างต้ น และบริ ษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ให้ บริ ษัทจัดการ
ปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี ้
(1) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้ อ 1 (1) (2) หรื อ (3) บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
รายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใดๆ
โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
พร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนันให้
้ สานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนหรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้ อ 1 (1) (2) และ (3) เกินหนึง่ วันทาการ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้ ก่อนการเปิ ดรับคาสัง่
ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
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(ก) รายงานการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุน
ของกองทุนรวมเปิ ด ณ วันทาการสุดท้ ายก่อนวันรายงานนันให้
้ สานักงานทราบภายในวันทาการ
ก่อนวันเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบ
ถึงการเปิ ดขายหรื อรับซื ้อคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนราย
อื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
3. บริ ษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ วหรื อหยุดรับ
คาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง
และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลัง และรายงานการชดเชยราคา
โดยแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ ทราบถึงการหยุดรั บ คาสั่งซือ้ หรื อคาสั่ง
สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
4. ในกรณี ที่วนั ทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สานักงานได้ ประกาศกาหนดให้ เป็ น
วันหยุดทาการของบริ ษัทจัดการเป็ นกรณี พิเศษ ให้ บริ ษัทจัดการหยุดรั บคาสัง่ ซือ้ คาสัง่ ขายคืน และคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสาหรับวันดังกล่าว และต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าเกี่ยวกับการหยุดรับ
คาสัง่ ในกรณีดงั กล่าวไม่น้อยกว่าห้ าวันทาการก่อนถึงวันหยุดทาการกรณีพิเศษนัน้ โดยการปิ ดประกาศไว้ ในที่
เปิ ดเผย ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ รวมทังจั
้ ดให้ มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ใช้ เป็ นสถานที่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
การหยุดขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณี ที่มีความจาเป็ นเพื่อรั กษาเสถี ยรภาพทางเศรษฐกิ จและ
การเงินของประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้
บริ ษัทจัดการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ เป็ นการชัว่ คราวตาม
ระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้ วต้ องไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ให้ ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกไปได้
4. วิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่ างไร ?
วิธีการหรื อช่องทางการสับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุน ให้ ใช้ วิธีหรื อช่องทางเดียวกันกับการส่งคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ ในโครงการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนของทังกองทุ
้
นเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง
และ/หรื อเงื่อนไข หรื อหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทจัดการกาหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดที่บริ ษัทจัดการกาหนด ซึ่งอยู่ภายใต้ การ
บริ หารของบริ ษัทจัดการเท่านัน้ ได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) โดยบริ ษัทจัดการจะ
ดาเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้ นทาง ซึ่งได้ หกั ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
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ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้ นทาง (ถ้ ามี) เพื่อนาไปชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
ปลายทาง
ทังนี
้ ้ การสับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ด ต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการของทัง้
กองทุนเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง
5. กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดการโอนไว้ อย่ างไร ?
1. บริ ษัทจัดการจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน
เว้ นแต่เข้ าข้ อยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจากั ดการถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ
2. บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที่บคุ คลใดหรื อ
กลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่เข้ าข้ อยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ
3. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที่กองทุนรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
6. ผู้ถอื หน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้ คืน
หน่ วยลงทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้ ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ www.uobam.co.th
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คาถามและคาตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถอื หน่ วยลงทุน
1. กองทุนรวมนีม้ กี ารออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ างไร ?
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
-

ใบหน่วยลงทุน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
รูปแบบอื่นใดตามที่บริ ษัทจัดการกาหนด

ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่งให้ กับ
ผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วยลงทุน และ/หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
และ/หรื อรู ปแบบที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ ไข หรื อเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริ ษัทจัดการ
กาหนด โดยผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้ องขอเปลี่ยนรู ปแบบของเอกสารแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนได้
ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริ ษัทจัดการกาหนด และบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลง หรื อ
เพิ่มเติมรูปแบบและ/หรื อเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่า
เป็ นการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่าเป็ นการดาเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม
2. ผู้ถอื หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้ เงื่อนไข อย่ างไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้อาจถูกจากัดสิทธิในเรื่ องดังต่อไปนี ้
1. การใช้ สทิ ธิออกเสียงในกรณีที่มีการแก้ ไขโครงการโดยการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน
หากบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะไม่นบั คะแนน
เสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม
2. การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
หากบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะพิจารณาไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลดังกล่าวเกินกว่า 1 ใน 3 ของหน่วยลงทุนที่ได้ จาหน่ายแล้ วทังหมด
้
เว้ นแต่บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลดังกล่าวเข้ าข้ อยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
3. ช่ องทางและวิธีการที่ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการ
ใช้ สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิออกเสียงของบริ ษัทจัดการ
ได้ ที่เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ www.uobam.co.th
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4. กองทุนรวมนีม้ ีช่องทางและวิธีการร้ องเรียน อย่ างไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อได้ ที่
- บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ 0-2786-2222 หรื อ
- สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Centre) โทรศัพท์ 0-2263-6000

5. กองทุนรวมนีม้ ีนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่ างไร ?
ไม่มี
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คาถามและคาตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการของกองทุนรวม
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 าที่บริ หาร

คณะผู้บริหาร
1.
2.
3.
4.

นายวนา
นางสุนรี
นายเจิดพันธุ์
นางสาวรัชดา

พูลผล
พิบลู ย์ศกั ดิ์กลุ
นิธยายน
ตังหะรั
้ ฐ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการผู้จดั การ สายปฏิบตั ิการ
กรรมการผู้จดั การ สายการลงทุน
กรรมการผู้จดั การ สายพัฒนาธุรกิจ

2. จานวนกองทุนรวมภายใต้ การบริหารจัดการของบริษัท
จานวน 87 กองทุน (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)
3. มูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวม
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟั นด์ ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ เท่ากับ 829,866,887.92 บาท
(ข้ อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟั นด์ ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เท่ากับ 91,058,353.63 บาท
(ข้ อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)
4. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายเจิดพันธุ์
นางสาวพัชราภา
นางสาวปราณี
นายสิทธิศกั ดิ์
นายชัยยันต์
นายชัยพฤกษ์
นายธนกร
นางสาวนพรัตน์
นายจารุวตั ร
นางสาวลินดา

นิธยายน
มหัทธนกุล
ศรี มหาลาภ
ณัฐวุฒิ
จันทนคีรี
กุลกาญจนาธร
ธรรมลงกรต
ประมวลวัลลิกลุ
ปรี ดิ์เปรมกุล
อุบลเรี ยบร้ อย
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
5.

นายวีรยุทธ
นางสาวชนิษฎา
นางพึงพิศ
นางสาวอัญชลี
นางสาววรรณจันทร์
นายกิตติพงษ์
นายวิจกั ขณ์

หลีห์ละเมียร
วีรานุวตั ติ์
จุฬาโรจน์มนตรี
งามวุฒิกลุ
อึ ้งถาวร
กังวานเกียรติชยั
ณ เชียงใหม่

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ การทางานที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการ
กองทุนรวม รวมทัง้ หน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้ อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561)

ชื่อ ตาแหน่ ง

นางสาววรรณจันทร์ อึง้ ถาวร*,
CFA, CPA
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ,
หัวหน้ าฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ

นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย*

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




ผู้อานวยการ,
ฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ


นายวิจักขณ์ ณ เชียงใหม่ ,

ประสบการณ์ ทางาน
ที่เกี่ยวข้ องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม

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



บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน
ประยุกต์), The University of
Queensland, Australia



วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(อิเล็กทรอนิกส์), สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหาร
ลาดกระบัง

ผู้ชว่ ยผู้อานวยการ,
ฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ











ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ, ฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ,
บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ,
บลจ.ยูโอบี (ไทย) จากัด
Assistant Managing Director – Investment
Department, Siam City Asset Management
Senior Fund Manager, TISCO Asset Management
Senior Consultant, Price Water House Coopers
ผู้อานวยการ, ฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ,
บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
ผู้จดั การ, ฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ,
บลจ.ฟิ นนั ซ่า จากัด นักวิเคราะห์,
ฝ่ ายวิเคราะห์หลักทรัพย์,
บล.นครหลวงไทย จากัด

ผู้ชว่ ยผู้อานวยการ, ฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ,
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
 ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ,
บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด
 Test Development Department – Test
Engineer, บริษัท ยูแทคไทย จากัด


หน้ าที่ความ
รับผิดชอบ
หัวหน้ าฝ่ าย
การลงทุน
ต่างประเทศ

ฝ่ ายการลงทุน
ต่างประเทศ

ฝ่ ายการลงทุน
ต่างประเทศ

* ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทุนและผู้จดั การสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (ถ้ ามี)
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6. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนของกองทุนนี ้ มีดังนี ้
ชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
1.
2.
3.
4.

ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2343-3000
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2299-1111
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) Private Bank : โทรศัพท์ 0-2626-7777
บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2638-5000,
0-2287-6000
5. บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2635-1755,
0-2635-1718
6. บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2305-9000
7. บริ ษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด : โทรศัพท์ 0-2648-1111 ต่อ
1438,1447,1475
8. บริ ษัท พรู เด็นเชียล ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) :
โทรศัพท์ 0-2352-8000
9. บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด : โทรศัพท์ 0-2680-5033
10. บริ ษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จากัด :
โทรศัพท์ 0-2026-5100
11. บริ ษัทนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์โรโบเวลธ์ จากัด : โทรศัพท์ 0-2107-1860

ชนิดรับซือ้ คืน
หน่ วยลงทุนแบบ
ปกติ

ชนิดรับซือ้ คืน
หน่ วยลงทุน
อัตโนมัติ


































หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่บริ ษัทจัดการแต่งตังขึ
้ ้น
7. นายทะเบียนหน่ วยลงทุนของกองทุนนีค้ ือ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
8. ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ของกองทุนนีค้ ือ
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2470-3200
นอกจากหน้ าที่ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์แล้ วยังมีหน้ าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย
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ช่ องทางที่ผ้ ลู งทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้
1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกองทุนได้ ที่
- บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
- เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ www.uobam.co.th
2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่ วนการถือหน่ วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่ วยลงทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนได้ ที่เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
www.uobam.co.th
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ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
1. ความเสี่ยงทางตลาด ( Market Risk )
คือความเสีย่ งจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้ าไปลงทุน ที่เกิดจากการเปลีย่ นแปลงในสถานะการณ์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึง่ เป็ นความเสีย่ งที่ไม่สามารถควบคุมได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
บริ ษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆรวมทังติ
้ ดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและยังสามารถ
ปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักได้ ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็ นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
2. ความเสี่ยงจากการดาเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk)
ความสามารถในการดาเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการทากาไร ฐานะ
การเงิน และความเข้ มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึง่ จะถูกสะท้ อนออกมาในราคาของหุ้นที่มีการขึ ้นหรื อลงในขณะนันๆ
้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
กองทุนจะกระจายการลงทุนไปในบริ ษัทต่างๆ ทังที
้ ่อยูใ่ นกลุม่ ธุรกิจเดียวกัน และกลุม่ ธุรกิจอื่นๆ และผู้จดั การกองทุนจะทา
การติดตามและศึกษาความเป็ นไปของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างใกล้ ชิด ซึง่ จะช่วยให้ กองทุนสามารถบริ หารความ
เสีย่ งได้ ดียิ่งขึ ้น โดยหากมีการเปลีย่ นแปลงผลการดาเนินงานหรื อฐานะทางการเงินของบริ ษัทผู้ออกตราสารอย่างมีนยั สาคัญ
จะได้ พิจารณาปรับเปลีย่ นแผนการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างเหมาะสม
3. ความเสี่ยงจากความมั่นคงของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
ความเสีย่ งที่เกิดขึ ้นจากการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัทผู้ออกตราสาร รวมทัง้ ความสามารถในการจ่ายคืนเงิน
ต้ นและดอกเบี ้ย
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
บริ ษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้ านนี ้ลงได้ จากการเลือกลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพดีทงในด้
ั ้ านความน่าเชื่อถือ และ
ความสามารถในการชาระหนี ้ของผู้ออกตราสาร
4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk)
ความเสี่ยงทั่วไปที่ราคาของตราสารหนี ้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ และ
ตามปกติตราสารหนี ้ที่มีอายุคงเหลือยิ่งยาวนานเท่าไร การเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบี ้ยก็จะยิ่งมีผลกระทบต่อราคาของ
ตราสารมากขึ ้นมากขึ ้นเท่านัน้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
บริ ษัทจัดการสามารถลดความเสีย่ งด้ านนี ้ลงได้ โดยติดตามวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับราคาของตราสารอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง
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5. ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและค่ าเงิน (Foreign Exchange Risk and Currency Risk)
ความเสี่ยงที่การลงทุนอาจประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทาให้ อตั ราผลตอบแทนในรู ปเงินบาทผันผวน
หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลีย่ นแปลง
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง:
กองทุนอาจใช้ เครื่ องมือป้องกันความเสีย่ งดังกล่าวโดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิ จของบริ ษัทจัดการ ซึ่งอาจมีต้นทุนสาหรับการทา
ธุรกรรมป้องกันความเสีย่ ง โดยอาจทาให้ ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น
6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives Risk)
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าบางประเภทอาจมีการขึ ้นลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พื ้นฐาน ดังนันหากกองทุ
้
นมีการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่าวย่อมทาให้ สนิ ทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื ้นฐาน (Underlying Security)
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่ (existing positions)
หรื อการจัดการพอร์ ตโฟลิโอที่มีประสิทธิภาพ (efficient portfolio management) หรื อทังสองจุ
้
ดประสงค์ ทาให้ เป็ นการจากัด
ความเสีย่ งจากการลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
7. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
คือ ความเสีย่ งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้ าไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริ หาร, การเปลี่ยนแปลง
นโยบายทางด้ านเศรษฐกิจ หรื อสาเหตุอื่นๆ จนทาให้ ไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตรงตามระยะเวลาที่กาหนด
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง:
บริ ษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆรวมทังติ
้ ดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและยังสามารถ
ปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนต่างประเทศได้ ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็ นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
8. ความเสี่ยงจากข้ อจากัดการนาเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้ อกาหนด
กฎเกณฑ์ หรื อนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริ หารประเทศ ซึง่ รวมถึงสาเหตุอื่นๆ ที่อาจทาให้ ไม่สามารถชาระหนี ้ได้ ตรง
ตามระยะเวลาที่กาหนด รวมถึงอาจทาให้ กองทุนเกิดความเสีย่ งจากสัญญาสวอป และ/หรื อสัญญาฟอร์ เวิร์ดได้ ซึ่งมีผลต่อ
ผลตอบแทนที่กองทุนจะได้ รับจากการลงทุน
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
บริ ษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลีย่ นแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปั จจัยพื ้นฐาน
ต่างๆของประเทศที่กองทนลงทุนอย่างใกล้ ชิด เพื่อประเมินความเสีย่ งจากการลงทุนในประเทศนันๆ
้ เพื่อลดความเสี่ยงใน
ส่วนนี ้
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อัตราส่ วนการลงทุน
ส่ วนที่ 1 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์ สนิ หรือคู่สัญญา (Single entity limit)
ข้ อ

ประเภททรัพย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

1
2

ตราสารภาครัฐไทย
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึ ้นไป
2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade แต่ต่ากว่า
2 อันดับแรก
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 นประกัน
ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน หรื อศุกกู ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้นตาม
กฎหมายไทย หรื อสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้
ประกอบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ ≤ 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
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ไม่จากัดอัตราส่วน

3
4

5
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ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%1

ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) น ้าหนักของตราสารที่ลงทุน
ใน benchmark +5%
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ข้ อ

6

7
1, 2

ประเภททรัพย์ สนิ
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ในกรณีทเี่ ป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397 วันนับแต่วนั ที่ลงทุน
ต้ องขึ ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ regulated market
ทรัพย์สนิ ดังนี ้
6.1 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
6.1.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน หรื อศุกกู ที่ ผู้ออกจัดตังขึ
้ ้นตาม
กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนันในต่
้ างประเทศ หรื อผู้ออกจัดตังขึ
้ ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไ่ ด้ รับ
อนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรื อเป็ นตราสาร Basel III
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 ไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
6.1.3.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี ้ ≤ 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 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตาม
ข้ อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2
6.1.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397 วัน นับแต่วนั ที่
ลงทุน ต้ องขึ ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ regulated market
6.2 ธุรกรรมดังนี ้ ที่คสู่ ญ
ั ญามี credit rating3 อยูใ่ นระดับ investment grade
6.2.1 reverse repo
6.2.2 OTC derivatives
ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้ อ 1 - ข้ อ 6 (SIP)

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) น ้าหนักของทรัพย์สนิ ใน
benchmark +5%

รวมกันไม่เกิน 5%

หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภมู ิลาเนาอยูต่ า่ งประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale

หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคูส่ ญ
ั ญา แล้ วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
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ส่ วนที่ 2 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)*
ข้ อ
1

ประเภททรัพย์ สนิ
การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริ ษัททุกบริ ษัทที่อยูใ่ นกลุม่
กิจการเดียวกันหรื อการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทาง
การเงินกับบริ ษัทดังกล่าว

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี ้ แล้ วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) น ้าหนักของทรัพย์สนิ ที่ลงทุนใน benchmark + 10%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

ส่ วนที่ 3 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์ สนิ (product limit) **
ข้ อ
1

2

3
4

ประเภททรัพย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรื อ P/N ที่นิติบคุ คลตามกฎหมายไทย - รวมกันไม่เกิน 45% เฉลีย่ ในรอบปี
(ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรื อ
บัญชี เว้ นแต่เป็ น MF ที่มีอายุ
คูส่ ญ
ั ญา ดังนี ้
โครงการ < 1 ปี ให้ เฉลีย่ ตามรอบ
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
อายุกองทุน
1.2 ธนาคารพาณิชย์
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั MF ที่อายุ
1.3 บริ ษัทเงินทุน
กองทุน คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทังนี
้ ้
1.4 บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
เฉพาะ MF ที่มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ที่กองทุนได้ รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคูส่ ญ
ั ญาตาม reverse
repo หรื อ securities lending หรื อ derivatives)
ทรัพย์สนิ ดังนี ้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 B/E หรื อ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลีย่ นมือแต่ MF ได้ ดาเนินการให้ มีการรับ
โอนสิทธิเรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการทีก่ ฎหมายกาหนด หรื อมีเงื่อนไขให้ MF
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้ อ 5 ของส่วนนี ้
(ข้ อนี ้ไม่ใช้ กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน
B/E P/N เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรื อ
รอบการลงทุนของ MF หรื อมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวมี
อายุสอดคล้ องกับอายุกองทุน)
Reverse repo
ไม่เกิน 25%
Securities lending
ไม่เกิน 25%
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ข้ อ

ประเภททรัพย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

5

total SIP ซึง่ ได้ แก่ ทรัพย์สนิ ตามข้ อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณ
ตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้
ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน ศุกกู หรื อตราสาร Basel III ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.1 มีลกั ษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้ อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
คานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
5.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับตา่ กว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating
ทรัพย์สนิ ดังนี ้
6.1 ตราสารกึ่งหนี ้กึง่ ทุน
6.2 ตราสาร Basel III
6.3 derivatives ที่มี underlying เป็ นตราสารตาม 6.1 - 6.2

รวมกันไม่เกิน 15%

6

ข้ อ
7

ประเภททรัพย์ สนิ

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20%

อัตราส่ วน

derivatives ดังนี ้
7.1 การเข้ าทาธุรกรรม derivatives
ไม่เกินมูลค่าความเสีย่ งทีม่ ีอยู่
ที่มีวตั ถุประสงค์เพือ่ การลดความเสีย่ ง
(hedging)
7.2 การเข้ าทาธุรกรรม derivatives
global exposure limit
ที่มิใช่เพื่อการลดความเสีย่ ง
7.2.1 กรณีกองทุน ไม่ มี การลงทุนแบบซับซ้ อน4
(non-hedging)
จากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้ องไม่เกิน 100%
ของ NAV
7.2.2 กรณีกองทุน มี การลงทุนแบบซับซ้ อน4
จากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า
ความเสียหายสูงสุด (value-at-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 ้อขาย
ล่วงหน้ าที่มกี ลยุทธ์แบบซับซ้ อน (complex strategic investment) หรื อการลงทุน
ในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีความซับซ้ อน (exotic derivatives)

4

รายละเอียดของการคานวณ ให้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานประกาศกาหนด

** หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ product limit
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ส่ วนที่ 4 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้ อ

ประเภททรัพย์ สนิ

อัตราส่ วน

1

ตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน ตราสาร
Basel III และศุกกู ของผู้ออกรายใด
รายหนึง่ (ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ภาครัฐไทย
หรื อตราสารหนี ้ภาครัฐต่างประเทศ)

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี ้สินทางการเงิน (financial liability)5 ของ
ผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ล่าสุด โดยไม่ให้ นบั รวมมูลค่าหนี ้สินดังกล่าวของเจ้ าหนี ้ที่มีความเกี่ยวข้ องกับ
ผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารไม่มีหนี ้สินทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบ
การเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด6 ให้ ใช้ อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้ อนี ้ของผู้ออกรายนันเป็
้ นรายครัง้
เว้ นแต่ในกรณีที่ผ้ 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 นระดับต่ากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating
ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้ การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกัน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้
เว้ นแต่กรณีที่ผ้ อู อกตราสารได้ มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ
(bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี ้
1. ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตาม 1 – 9)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทังหมดของ
้
MF หรื อ กองทุน CIS
ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุนดังนี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
โดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
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ข้ อ

ประเภททรัพย์ 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 ทางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนนั ้
โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดโดยคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพบัญชี หรือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States
Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้ น

6

รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกาหนดการจัดทางบการเงินในครัง้ แรกของผู้ออกตราสาร

ทังนี
้ ้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้ วยการลงทุนของกองทุน และหรื อที่แก้ ไขเพิ่มเติม

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟั นด์

29

ตารางค่ าธรรมเนียม และค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่ วยลงทุน
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวม
1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมทัง้ หมด
(ที่ประมาณการได้ )
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

อัตราตามโครงการ

เรียกเก็บจริง

เรียกเก็บจริง
1

เรียกเก็บจริง
1

27/2/2561-31/1/2562

1/2/2560-31/1/2561

ไม่เกิน 2.64825
ไม่เกิน 2.64825

0.9243
0.9243

N/A
N/A

N/A
N/A

ไม่เกิน 2.14 2

0.7454
0.7454

N/A
N/A

N/A
N/A

0.0298
0.0298

N/A
N/A

N/A
N/A

0.1491
0.1491

N/A
N/A

N/A
N/A

0.0042
0.0004

N/A
N/A

N/A
N/A

0.9289

N/A

N/A

ไม่เกิน 2.14 2
ไม่เกิน 0.08025 2
ไม่เกิน 0.08025 2
ไม่เกิน 0.428 2
ไม่เกิน 0.428 2

2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย (ที่ประมาณการไม่ ได้ )
2.1 ค่าสอบบัญชี
ตามทีจ่ ่ายจริ ง
2.2 ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ
ตามทีจ่ ่ายจริ ง
รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่
ไม่ เกิน 5.35 3
เรียกเก็บจริงทัง้ หมด
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1

ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ งั ซือ้
หรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน
1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 4
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
2. ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน 4
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน 4
3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนขาเข้ า
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนขาออก
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
5. ค่าธรรมเนียมการเปลีย่ นชื่อ สกุล ที่อยู่
และการออกใบหน่วยลงทุน

อัตราตาม
โครงการ

เรียกเก็บจริง
2562

เรียกเก็บจริง
2561

เรียกเก็บจริง
2560

ไม่เกิน 2.005
ไม่เกิน 2.005

1.00
1.00

N/A
N/A

N/A
N/A

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

N/A
N/A

N/A
N/A

ไม่เกิน 2.005

ยกเว้ น 6

ไม่เกิน 2.005

ยกเว้ น 6

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
รายการละ 50 บาท 7

หมายเหตุ

1 ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้ างต้ น ได้ รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทานองเดียวกัน (ถ้ ามี)
2 อัตราร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมดหั
้
กด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมดที
้
่ยงั ไม่ได้ รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ ดูแลผลประโยชน์
และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครัง้ ล่าสุดจนถึงวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ณ ปั จจุบนั
3 อัตราไม่เกินร้ อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี่ยทังปี
้
4 ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งรายละเอียดหลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียม โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่หน้ าสานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
5 อัตราไม่เกินร้ อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน
6 ปั จจุบนั ยกเว้ นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้ า (แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนด้ วย)
7 จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคาขอทารายการ
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายไม่เกินร้ อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรื อ ค่าใช้ จ่ายจากที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการบริ ษัทจัดการ
ของสงวนสิทธิที่จะกระทาการดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะดาเนินการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่
น้ อยกว่า 60 วัน โดยจะติดประกาศไว้ ที่สานักงานของบริ ษัทจัดการ สานักงานใหญ่ และสานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และ
ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับเป็ นเวลา 3 วันติดต่อกัน
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ตารางสรุปผลการดาเนินงาน
วันจดทะเบียนกองทุน
วันสิน้ สุดรอบบัญชี

UDB-N

27 ก.พ. 61
31 ม.ค. 62

Percentile

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

Percentile

10 ปี

Percentile

ต งแต่
ั้
จ ัดต งั้
กองทุน

0.45%

25

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

-0.44%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

5

1.56%

5

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2.03%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

YTD

3 เดือน

Percentile

6 เดือน

Percentile

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

Percentile

10 ปี

Percentile

ต งแต่
ั้
จ ัดต งั้
กองทุน

1.03%

1.67%

25

0.45%

25

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

-0.44%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ความผันผวนของกองทุน

0.80%

1.11%

5

1.56%

5

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2.03%

ความผันผวนของตัวชีว้ ด
ั

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

กองทุน

YTD

3 เดือน

1.03%
N/A

ความผันผวนของกองทุน
ความผันผวนของตัวชีว้ ด
ั

ผลตอบแทนกองทุนรวม
ผลตอบแทนตัวชีว้ ด
ั

Percentile

6 เดือน

1.67%

25

N/A

N/A

0.80%

1.11%

N/A

UDB-A
กองทุน
ผลตอบแทนกองทุนรวม
ผลตอบแทนตัวชีว้ ด
ั

-

ผลตอบแทนที่มีอายุมากกว่าหรื อเท่ากับหนึง่ ปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี

-

ดัชนีชี ้วัด : ไม่มีดชั นีชี ้วัด เนื่องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์ การลงทุนแบบ Unconstrained strategy ซึ่งผู้จดั การกองทุนหลักสามารถ
บริ หารจัดการการลงทุนด้ วยกลยุทธ์ ที่หลากหลาย ดังนัน้ บริ ษัทจัดการของกองทุนหลักจึงเห็นว่าไม่มีดชั นีชีว้ ัดใดที่เหมาะสมกับ
รูปแบบการลงทุนของกองทุนหลัก และไม่มีดชั นีชี ้วัด (Benchmark) ใด ที่เหมาะสมในการวัดผลการดาเนินงาน

-

เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ได้ จดั ทาขึ ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริ ษัทจัดการลงทุน
ผลการดาเนินงานในอดีต/ผลการเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึง ผลการ
ดาเนินงานในอนาคต

-

ผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) (ชนิดรับซือ้ คืนอัตโนมัติ)

:

-2.8163%

ผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) (ชนิดรับซือ้ คืนแบบปกติ)

:

-2.8163%
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
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ตัง้ แต่วนั ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562
19.14%
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ข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิ น 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิ ค บอนด์ ฟั นด์
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562
--ไม่มี-หมายเหตุ :
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ ที่ website ของบริ ษัทจัดการ http:// www.uobam.co.th
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คาเตือน / ข้อแนะนา
 กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟั นด์ สามารถลงทุนในตราสารแห่งหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือ
ต่ากว่าอันดับที่ลงทุนได้ (non - investment grade) หรื อที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ใน
อัตราส่วนที่มากกว่าอัตราส่วนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชาระหนี ้ของผู้
ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ ผ้ ลู งทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรื อทังจ
้ านวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ลงทุน
อาจจะไม่ได้ รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
 การพิจารณาร่างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นการแสดงว่าสานักงานได้ รับรองถึง
ความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอ
ขายนัน้
 ในกรณีที่ บลจ. มีธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และต้ องแสดงช่องทางและวิธีการที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
สามารถตรวจสอบรายละเอียด และสอบถามข้ อมูลอื่นเพิ่มเติม เช่น Website เป็ นต้ น
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิ น และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี ้เมื่อเห็นว่า
การลงทุนในกองทุนนี ้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจาก
การลงทุนได้
 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติผ้ ลู งทุนอาจได้ รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ ากว่าระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
 กองทุนรวมเป็ นนิติบคุ คลแยกต่างหากจากบริ ษัทจัดการ ดังนัน้ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย)
จากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน ทังนี
้ ้ ผลการดาเนินงานของกองทุนนี ้ ไม่ได้ ขึ ้นอยู่กับ
สถานะทางการเงินหรื อผลการดาเนินงานของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
 กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็ น 2 ชนิด ได้ แก่ ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และชนิดรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนแบบปกติ ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลของหน่วยลงทุนทัง้ 2 ชนิดก่อนทาการลงทุน และเพื่อประโยชน์สงู สุดของ
ผู้ลงทุน บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลีย่ นแปลงปรับปรุง หรื อเปิ ดบริ การหน่วยลงทุนชนิดที่ ยงั ไม่ได้ เปิ ด
ให้ บริ การ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน และคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ โดย
บริ ษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้ บริ การดังกล่าว ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ณ สานักงานของบริ ษัทจัดการ
และ/หรื อประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
 การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ ทาให้ ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตาม
ชนิดของหน่วยลงทุน ทรัพย์สนิ ทังหมดของกองทุ
้
นรวมยังคงอยูภ่ ายใต้ ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
 มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมลู ค่าเท่ากันหรื อแตกต่างกันได้ โดยบริ ษัทจัดการจะแยกคานวณ
มูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนแต่ละชนิด
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 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นเพื่อบริ ษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริ ษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์
หรื อทรัพย์สนิ อื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิด
ความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้
ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
 บริ ษัทจัดการใช้ ข้อมูลในอดีตในการคานวนค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient)
กองทุนจึงมีความเสีย่ งหากสินทรัพย์อ้างอิง (underlying assets) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวใน
ทิศทางที่ไม่เป็ นไปตามข้ อมูลในอดีต ซึง่ อาจทาให้ สญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าไม่สามารถลดความเสีย่ งได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 ในกรณีที่ผ้ ลู งทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการได้ ที่บริ ษัทจัดการ
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง (Connected
Person) ได้ ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อโดยผ่านเครื อข่าย internet ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(http://www.sec.or.th)
 บริ ษัทจัดการอนุญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ
ที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริ ษัทจัดการจะ
สามารถกากับและดูแลการซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อมีความเข้ าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควร
พิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึงถึ งประสบการณ์ การลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะการเงินของ
ผู้ลงทุนเอง
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สทิ ธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สทิ ธิออกเสียงได้ จากประกาศที่ปิดไว้ หน้ า
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และควรขอดูบตั รประจาตัวของบุคคลดังกล่าวที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ ด้วย
 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนให้ เข้ าใจและควรเก็บหนังสือชี ้ชวนไว้ เป็ นข้ อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต และ
เมื่อมีข้อสงสัยให้ สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่อนซื ้อหน่วยลงทุน
 ผู้ลงทุนควรทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน
รวบรวมข้ อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562
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บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
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