หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์
United Flexible Income Fund : UFIN
กองทุนนี้ ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
จึงมีความเสี่ยงที่ผลู้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก
ประเภทกองทุน

:

กองทุนรวมผสม

อายุโครงการ

:

ไม่กําหนด

วันที่ได้ รับอนุมัตใิ ห้ จัดตัง้ และจัดการกองทุนรวม
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม :

: 19 สิงหาคม 2559

2 กันยายน 2559

นโยบายการลงทุน
: กองทุนมีนโยบายที่จะนําเงินส่วนใหญ่ที่ได้ จากการระดมทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์และ
ทรัพย์สินทังในและต่
้
างประเทศโดยบริ ษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินแต่ละประเภทในสัดส่วน
ตังแต่
้ ร้อยละ 0 ถึงร้ อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึง่ สัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจะขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของ
บริ ษัทจัดการ ตามความเหมาะสมของสภาวการณ์ในแต่ละขณะ และกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยนใน
รอบปี บัญชีไม่เกินร้ อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม ทังนี
้ ้ หลักทรัพย์และทรัพย์สนิ ดังกล่าว ได้ แก่
1) กองทุนจะมุ่งลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ และหรื อ ตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรื อกองทรัสต์หรื อกองอสังหาริ มทรัพย์ที่จดั ตัง้
ขึ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (Foreign REIT) และ/หรื อทรัสต์หรื อการจัดตังในรู
้ ปบริ ษัท ทรัสต์ หรื อรูปแบบอื่นใด ซึง่ มี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และ/หรื อ
กองทุนรวม และ/หรื อ Exchange Traded Fund ที่เน้ นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริ มทรัพย์ ทังในและ
้
ต่างประเทศทัว่ โลก
2) หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้ างพื ้นฐานทังในและต่
้
างประเทศ และ/หรื อกองทุนรวม และ/หรื อ Exchange Traded
Fund ที่เน้ นลงทุนในกองทุนโครงสร้ างพื ้นฐาน และ/หรื อทรัสต์หรื อการจัดตังในรู
้ ปบริ ษัท ทรัสต์ หรื อรูปแบบอื่นใด ซึง่ มี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้ างพื ้นฐาน

3) ตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured note) ที่ให้ ผลตอบแทนอ้ างอิงกับหลักทรัพย์ หรื อดัชนี
กลุม่ หลักทรัพย์ หรื อสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์ทงในไทยและหรื
ั้
อต่างประเทศ
4) ตราสารทุน ตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน และเงินฝาก และหน่วย Private equity ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ทังในรู
้ ป
เงิ นบาทและเงิ นตราต่างประเทศ รวมถึ งลงทุนในหลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินอื่ น หรื อการหาดอกผลโดยวิ ธี อื่ นตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ทังนี
้ ้ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการบริ หารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management) และอาจป้องความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน
อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือที่ตวั ตราสารหรื อที่ผ้ อู อกตราสารตํ่ากว่าที่สามารถ
ลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรื อตราสารที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตวั ตราสารและที่ผ้ อู อก
ตราสาร (Unrated Securities) และ/หรื อหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ตาม
หลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด
ผลตอบแทนที่ผ้ ูลงทุนจะได้ จากเงินลงทุน

:

ผู้ลงทุนจะได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนเข้ าไปลงทุนไว้

สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีท่ ี 5 สิน้ สุดวันที่ 31 สิงหาคม 2564
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
คําถามและคําตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สาํ คัญของกองทุนรวม
1. กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อมีการแบ่ งชนิดของหน่ วยลงทุนหรื อไม่
อย่ างไร ?
กองทุนนี ้ไม่มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน แต่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนโดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนดังนี ้
 หน่วยลงทุนชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : UFIN-A) เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ลู งทุนรับรายได้ สมํ่าเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 หน่วยลงทุนชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (ชื่อย่อ : UFIN-N) เหมาะสําหรับผู้ลงทุนประเภทบุคลธรรมดาเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ูลงทุนรับรายได้ จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน
(Total return)
2. กองทุนรวมนีม้ ีจาํ นวนเงินทุนโครงการเท่ าใด ?
10,000 ล้ านบาท และบริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ได้ จดทะเบียนไว้ กบั
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายหลังจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
3. กองทุนรวมนีเ้ หมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสําหรั บเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลา
เท่ าใด?
เหมาะสําหรับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ม่งุ หวังผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
โดยควรเป็ นเงินลงทุนส่วนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ ในระดับสูง โดยผลตอบแทนที่กองทุนจะได้ รับ
ส่วนใหญ่มาจากกําไรส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
4. ปั จจัยใดที่มีผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารในตลาด
2. การเปลี่ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุนที่กองทุนลงทุน
3. ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร
4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
5. ความผันผวนของราคาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
5. กองทุนรวมนี เ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ ูประกันเงินลงทุนหรื อเงินลงทุนและผลตอบแทนหรื อผลตอบแทนหรื อ
เป็ นกองทุนรวมที่ม่ ุงเน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรื อไม่ อย่ างไร ?
กองทุนนี ้เป็ นกองทุนที่ไม่มีประกันและไม่ค้ มุ ครองเงินต้ น
6. กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่ างไร ?
วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี : ทุกวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี
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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 ถัดไป
การสั่งซือ้ ครั ง้ แรก
ไม่กําหนด
ไม่กําหนด
ทังนี
้ ้ จํานวนเงินขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก และจํานวนเงินขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป ได้ รวมค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
ท่านสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทําการ ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. โดยผ่าน
ช่องทางต่างๆ ดังนี ้
- บริษัทจัดการ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั 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 อคําสัง่ จ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของ
บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) หรื อวิธีอื่นใดที่บริ ษัทจัดการกําหนดได้ จนถึงวันสุดท้ ายของ
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องลงวันที่ตามวันที่ที่สงั่ ซื ้อและขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อบัญชีเงินฝาก
ประเภทกระแสรายวัน หรื อบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการเปิ ดไว้ เพื่อการนี ้ของธนาคารดังต่อไปนี ้
-

ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบต่อไป
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บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมบัญชีเพื่อการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามข้ างต้ นและบัญชีสงั่ ซื ้อ
อื่นๆ ซึ่งบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ที่ทําการของ
บริษัทจัดการและสถานที่ตดิ ต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) และ/หรื อเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
หลังจากที่ บริ ษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซื อ้ คื น (ถ้ ามี ) ได้ รับชํ าระเงิ นค่าซื อ้ หน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื อ้ แล้ ว
ผู้สงั่ ซื ้อจะได้ รับหลักฐานการรับชําระเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้การสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ได้ เรี ยกเก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็ค
ธนาคาร หรื อคําสัง่ จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้ างต้ น และได้ รับเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ ว
ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรื อคําสัง่ จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริ ษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการสัง่ ซื ้อนัน้ และแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อทราบ
ผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ ชําระเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ วจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันได้
้ เว้ นแต่จะได้ รับ
อนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ เงินที่ได้ รับจากการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ ในบัญชีเงินฝากประเภทออม
ทรั พย์ และ/หรื อบัญชี เงิ นฝากประเภทกระแสรายวันในนามของบัญชี สั่งซื อ้ หรื อบัญชี กองทุนที่บริ ษัทจัดการเปิ ดขึน้ ที่
ธนาคารพาณิชย์ ซึง่ ดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทังหมดจะนํ
้
าเข้ าเป็ นผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- INTERNET
- บริการผ่ านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ ามี)
- บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan)
- การสั่งซือ้ หน่ วยลงทุนผ่ านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อ่ ืนๆ
- ช่ องทางอื่นๆ (ถ้ ามี)
การชําระเงินค่ าซือ้ หน่ วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ
บริ ษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนในอนาคต เช่น บริ การรับชําระค่าสินค้ าและบริ การ (Bill Payment) หรื อวิธีการอื่นใดเพื่อเป็ นการอํานวยความ
สะดวกให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติม
โครงการ
ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้ า โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อ้ คื น (ถ้ ามี) และ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็ นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด
ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนถูกต้ องและครบถ้ วนเป็ นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่า
ซื ้อหน่วยลงทุน แล้ วนัน้ หากบริ ษัทจัดการไม่ได้ รับใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายในวันทําการขายหน่วยลงทุน จนเป็ นผลให้
บริ ษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริ ษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนไว้ ในบัญชีเงินฝากประเภท
กระแสรายวันหรื อบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนามของบัญชีสงั่ ซื ้อหรื อบัญชีกองทุนที่บริษัทจัดการเปิ ดไว้ กบั ธนาคาร
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พาณิชย์ ซึง่ เป็ นบัญชีเดียวกับที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนไปจนกว่าบริ ษัทจัดการจะได้ รับใบคําสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนครบถ้ วนสมบูรณ์ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ เมื่อสิ ้นวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ
วันที่ได้ รับใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ซู ื ้อจะได้ รับต่อไป
ทังนี
้ ้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้ บนั ทึกข้ อมูลสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
การสั่งซือ้ หน่ วยลงทุนโดยการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”)
เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ โดย
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้ หกั ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุน
เปิ ดต้ นทาง (ถ้ ามี) เพื่อนําไปชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรื อกองทุนอื่นใด (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”)
ตามที่บริ ษัทจัดการเปิ ดให้ บริ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาเข้ ากองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ ้ล อินคัม ฟั นด์ (“กองทุนเปิ ด
ปลายทาง”) ได้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มเปิ ดให้ ทําการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน
และ/หรื อกองทุนอื่นใดตามที่บริ ษัทจัดการเปิ ดให้ บริ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาเข้ ากองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ ้ล
อินคัม ฟั นด์ นัน้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ
และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
อนึง่ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมให้ มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด
เฟล็กซิเบิล้ อินคัม ฟั นด์ ” กับกองทุนเปิ ดอื่นๆ ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการนอกเหนื อจากกองทุนเปิ ดที่กําหนด
้ ้ การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดต้ นทาง
ข้ างต้ นได้ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ทังนี
และกองทุนเปิ ดปลายทางดังกล่าว จะต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ และ/หรื อหนังสือชีช้ วนของ
กองทุนเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง
อีกทัง้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคําสัง่ สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราว หรื อถาวรก็ได้ ในกรณีที่
บริ ษัทจัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสัง่ สับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์สงู สุด หรื อมีผลกระทบในทางที่ดีต่อกองทุนเปิ ด
และผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับ
ซื ้อคืน (ถ้ ามี) และ/หรื อประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
วันและเวลาในการสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ เป็ นวัน
และเวลาเดียวกันกับการส่งคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ ในโครงการ และ/หรื อหนังสือชีช้ วนของทัง้
กองทุนเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง และ/หรื อเงื่อนไข หรื อหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกําหนด
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนวันเสนอขายหน่วยลงทุน โดยจะระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ โดยการสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ด ต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ
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ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มเปิ ดให้ ทําการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน
และ/หรื อกองทุนอื่นใดตามที่บริ ษัทจัดการเปิ ดให้ บริ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาเข้ ากองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ ้ล
อินคัม ฟั นด์ นัน้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ
และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
 การรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยระบุเป็ นจํานวน ดังนี ้
จํานวนเงิน

จํานวนหน่ วย

ไม่กําหนด

ไม่กําหนด

ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ทุกวันทํา
การซื ้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิ ดทําการถึงเวลา 14.00 น.
- 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. บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ โดยถือ
ว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้ บริ ษัทจัดการดําเนินการรับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดงั กล่าว ทังนี
้ ้ การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดงั กล่าวจะทําให้ จํานวนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
2. บริ ษัทจัดการจะดํ าเนินการรั บซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ ออยู่ตามหลักฐานที่
ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถือต่อ
้
โดยบริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ เมื่อสิ ้นวันทํา
จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินตามมูลค่าหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากมูลค่าหน่วยลงทุนนันอาจจะต้
้
องถูกหัก
ด้ วยค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น เช่น ค่าใช้ จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ ้นจริ งจากการดําเนินงานดังกล่าว เป็ นต้ น โดยบริ ษัทจัดการจะ
นําเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดงั กล่าว เข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้
แจ้ งความประสงค์ไว้ ภายใน 5 วันทําการ นับถัดจากวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่ ว ยลงทุน ของวัน ทํ า การรั บ ซื อ้ คื น หน่ ว ยลงทุน อัต โนมัติ โดยมิ ใ ห้ นับ รวมวัน หยุด ทํ า การในต่า งประเทศของ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ ้ล อินคัม ฟั นด์

6

ผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึง่ บริ ษัท
จัดการกองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในโครงการโดยการโอนเงินเข้ าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อวิธีการอื่นใดอันจะเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต
เช่น e-wallet หรื อ prompt pay เป็ นต้ น หรื อจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่ง
ทางไปรษณีย์หรื อนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แจ้ งความประสงค์ไว้
3. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อตาม
หลักฐานที่ปรากฏอยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในช่วงที่มีการ
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 กรณีรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนแบบปกติ
ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ได้ ทกุ ทําการ
ซื ้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิ ดทําการถึงเวลา 14.00 น.
บริ ษัทจัดการกําหนดให้ วนั ทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนเป็ นวันทําการตามปกติของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อวันทํา
การของกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนลงทุนไว้ และ/หรื อวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่กองทุนหลัก
จดทะเบียน และเป็ นวันทําการที่สามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรื อวันทําการของตัวแทนขาย
กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรื อวันทําการที่บริ ษัทจัดการไม่ได้ รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื ้อขายหน่วย
ลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรื อตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม
บริ ษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็ นวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนให้ ทราบล่วงหน้ า โดยปิ ดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิท ธิ ที่ จ ะเปลี่ย นแปลงวัน ทํา การซื อ้ ขายหน่ วยลงทุน ดังกล่า ว ตามที่ บ ริ ษั ท จัด การ
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
โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อวิธีการอื่นใดอันจะเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรื อ prompt pay เป็ นต้ น หรื อจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้
ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรื อนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้
แจ้ งความประสงค์ไว้
2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ ขายหน่ วยลงทุน ?
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อปฏิเสธไม่รับ และ/หรื อระงับการดําเนินการตามคําสัง่
ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อยกเลิกคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้ าในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1. กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริหารและจัดการกองทุน ไม่วา่ จะเป็ นการไม่สามารถดํารง
สัดส่วนตามที่กฎหมายกําหนด หรื ออาจจะมีผลทําให้ ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
และนโยบายการลงทุนได้ หรื อก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
2. กรณีเอกสารหรื อข้ อมูลประกอบการซื ้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้ รับจากผู้ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามความเป็ นจริง
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ ้ล อินคัม ฟั นด์
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3. กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทําให้ จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรื อจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที่
ได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
4. กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทําให้ จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที่บริ ษัทจัดการได้ รับอนุญาตให้
สามารถนําไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรื ออาจเป็ นเหตุให้ ไม่สามารถบริ หารจัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
หลักของกองทุนซึง่ มีนโยบายที่จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ
5. กรณีที่กองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรื อระงับการดําเนินการตามคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อยกเลิกคําสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนของกองทุน
6. กรณี อื่นๆ ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็ นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรื อกฎระเบียบที่เกี่ ยวข้ อง เช่น
กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรื อการก่อการร้ าย หรื อตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควรเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรื อชื่อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ
3. กองทุ น รวมนี ม้ ี ข้ อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ การเลื่ อ นกํ า หนดเวลาชํา ระค่ า ขายคื น หน่ วยลงทุ น การไม่ ข ายหรื อ
ไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคําสั่งที่รับไว้ แล้ ว และการหยุดรั บคําสั่งซือ้ หรื อขายคืนหน่ วยลงทุนไว้ อย่ างไร ?
การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เปิ ดไว้ แล้ วได้ เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาโดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเกิด
กรณีที่เข้ าเหตุดงั ต่อไปนี ้
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
หรื อ
(ข) มีเหตุที่ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่า ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้ องตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณี ที่มลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
ทังนี
้ ้ การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตาม (1) หรื อ (2) บริ ษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี ้
1. เลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ น
แต่ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
2. แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบเรื่ องดังกล่าวด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
3. แจ้ งการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้ อมทังจั
้ ดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้ รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้ อ (1) หรื อการรับรองข้ อมูลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ (2) ต่อ
สํานักงานโดยพลัน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
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4. ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้
บริษัทจัดการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้ องชําระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที่สง่ คําสัง่ ขายคืน
ก่อนหลัง
การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
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 นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี ้ โดย
ได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว ซึ่งให้ กระทําได้ ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันเวลา
ดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ ดงั ต่อไปนี ้เกิดขึ ้น ซึ่งก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ
(ก) ตลาดซื อ้ ขายหลักทรั พย์ ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทํ าการซื อ้ ขายได้ ตามปกติ ทัง้ นี ้ เฉพาะในกรณี ที่
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์แห่งนัน้ เกินกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทําให้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ อย่างเสรี และทําให้ ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ ตามปกติ หรื อ
(ค) มีเหตุที่ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยูเ่ หนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้ วยแล้ ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแก่ผ้ ู
ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้ อเท็จจริงดังนี ้
(ก) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี ้
1. การกระทําที่เป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
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2. การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
3. การกระทําที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคําสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกั ลูกค้ า และตรวจสอบ เพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ าได้ ใน
สาระสําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดํ าเนินการเปลี่ยนให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้ าบริ หารจัดการกองทุนรวมภายใต้ การ
จัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์และการค้ าหลักทรัพย์และ
การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผู้จดั การเงินทุนสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ซึ่งให้ กระทําได้ ไม่
เกิน 3 วันทําการ
(6) อยูใ่ นระหว่างดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ตามข้ อ 22.1.2 ในส่วนข้ อผูกพัน
2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้ อ 1. และบริ ษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อหยุด
รับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซือ้ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว ให้ ทราบถึงการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้ อ 1. (1) (2) (3) หรื อ (5) ให้ เปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้
ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้ วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนพร้ อมทัง้
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนัน้ ให้ สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้ อ1. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ้ ก่อนการ
เปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ณ วัน
ทําการสุดท้ ายก่อนวันรายงานนันให้
้ สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุน
(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 อคําสัง่
ขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
3. ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัท
พบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลัง
และรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการหยุดขายหน่วย
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ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนด้ วย
วิธีการใดๆ โดยพลัน
4. ในกรณีที่วนั ทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สํานักงานได้ ประกาศกําหนดให้ เป็ นวันหยุด
ทําการของบริ ษัทจัดการกองทุนรวมเป็ นกรณีพิเศษ ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ และคําสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุน สําหรั บวันดังกล่าว และต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าเกี่ยวกับการหยุดรับคําสัง่ ในกรณี
ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยจัดให้ มีข้อมูลเรื่ องดังกล่าวไว้ ในที่เปิ ดเผย
ณ สถานที่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรื อรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ ามี)
การหยุดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่มีความจําเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้ บริ ษัทจัดการ
หยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืนหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ เป็ นการชัว่ คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร
แต่รวมแล้ วต้ องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ ขยายระยะเวลา
หยุดรับคําสัง่ 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 และ/
หน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ ในโครงการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนของทังกองทุ
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 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้ นทาง (ถ้ ามี) เพื่อนําไปชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง
ทังนี
้ ้ การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ด ต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการของทัง้
กองทุนเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง
5. กองทุนรวมนีก้ าํ หนดวิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจํากัดการโอนไว้ อย่ างไร
ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และ/หรื อ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
6. ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุนและราคาขายและรั บซือ้ คืน
หน่ วยลงทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน ได้ ทางเว็บไซต์ ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ ้ล อินคัม ฟั นด์
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
1. กองทุนรวมนีม้ ีการออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรื อไม่ อย่ างไร ?
- ใบหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
- รูปแบบอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกําหนด
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่งให้ กับ
ผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
และ/หรื อรู ปแบบที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ ไข หรื อเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริ ษัทจัดการ
กําหนด โดยผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้ องขอเปลี่ยนรู ปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ภายหลัง
ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริ ษัทจัดการกําหนด และบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรื อเพิ่มเติม
รู ปแบบและ/หรื อเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการ
แก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่าเป็ นการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม
2. ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจํากัดสิทธิในเรื่ องใด ภายใต้ เงื่อนไขอย่ างไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้อาจถูกจํากัดสิทธิ กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว
เว้ นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะ
นับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ เต็มตามจํานวนที่ถืออยู่
3. ช่ องทางและวิธีการที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้
สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงของบริ ษัทจัดการ
ได้ ที่ Website ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th
4. กองทุนรวมนีม้ ีช่องทางและวิธีการร้ องเรี ยน อย่ างไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการที่
- บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท์ 0-2786-2222 หรื อ
- สํานักงาน ก.ล.ต. (Help Centre) โทรศัพท์ 0-2033 9999
5. กองทุนรวมนีม้ ีนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่ างไร ?
ไม่มี
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บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการของกองทุนรวม
1. รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร
รายชื่อกรรมการ
1. นายลี ไหว ไฟ
2. นายทีโอ บุน เคียต
3. นายสัญชัย อภิศกั ดิ์ศิริกลุ
4. นางกัญลิกา บุษปวนิช
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 103 กองทุน (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563)
3. มูลค่ าทรั พย์ สนิ สุทธิของกองทุนรวม
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ ้ล อินคัม ฟั นด์ (ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ) เท่ากับ 4,260,387,705.72 บาท
(ข้ อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563)
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ ้ล อินคัม ฟั นด์ (ชนิดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ) เท่ากับ 811,737,847.77 บาท
(ข้ อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563)
4. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
IC Governance
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.

นายวนา
นางสาวเฟง
นางสุนรี
นางสาวรัชดา
นายเจิดพันธุ์
นางสาวพัชราภา
นายจารุวตั ร
นางสาววรรณจันทร์
นางวิภาดา
นายปราโมทย์

พูลผล
ฟาง
พิบลู ย์ศกั ดิ์กลุ
ตังหะรั
้ ฐ
นิธยายน
มหัทธนกุล
ปรี ดิ์เปรมกุล
อึ ้งถาวร
ลัภยพร
เล้ าสมบูรณ์

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ ้ล อินคัม ฟั นด์

ประธานคณะกรรมการ IC Governance
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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IC Asset Allocation
1. นายเจิดพันธุ์
2. นางสาวพัชราภา
3. นางสาวปราณี
4. นายสิทธิศกั ดิ์
5. นายชัยยันต์
6. นายชัยพฤกษ์
7. นายธนกร
8. นางสาวนพรัตน์
9. นายจารุวตั ร
10. นางสาวลินดา
11. นายวีรยุทธ
12. นางสาวชนิษฎา
13. นางสาวอัญชลี
14. นางสาวนันทนัช
15. นางสาววรรณจันทร์
16. นายกิตติพงษ์
17. นางสาวสิริอนงค์
18. นายฐิ ติรัฐ
19. นางสาวชื่นสุมน

นิธยายน
มหัทธนกุล
ศรี มหาลาภ
ณัฐวุฒิ
จันทนคีรี
กุลกาญจนาธร
ธรรมลงกรต
ประมวลวัลลิกลุ
ปรี ดิ์เปรมกุล
อุบลเรี ยบร้ อย
หลีห์ละเมียร
วีรานุวตั ติ์
งามวุฒิกลุ
กิติเฉลิมเกียรติ
อึ ้งถาวร
กังวานเกียรติชยั
ปิ ยสันติวงศ์
รัตนสิงห์
พรสกุลศักดิ์

ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

5. รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัตกิ ารศึกษา และประสบการณ์ การทํางานที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการ
กองทุนรวม รวมทัง้ หน้ าที่ความรั บผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้ อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563)

ชื่อ ตําแหน่ ง

การศึกษา

นางสาววรรณจันทร์ อึง้ ถาวร*,
 วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (การเงิน),
CFA, CPA
Imperial College Management
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ,
School, U.K.
หัวหน้ าฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก  บัญชีบณ
ั ฑิต (สารสนเทศทางบัญชี,
เกียรตินิยมอันดับ1),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต,
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ประสบการณ์ ทาํ งาน
หน้ าที่ความ
ที่เกี่ยวข้ องกับ
รั บผิดชอบ
การบริหารจัดการกองทุนรวม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ, ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก, หัวหน้ าฝ่ ายการลงทุน
บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
สินทรัพย์ทวั่ โลก
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
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ชื่อ ตําแหน่ ง
นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย*
ผู้อํานวยการอาวุโส (1),
ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก

นางสาวสิริอนงค์ ปิ ยสันติวงศ์ , CFA
ผู้อํานวยการ,
ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก

นายฐิตริ ัฐ รั ตนสิงห์ *, CFA
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ,
ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก

ประสบการณ์ ทาํ งาน
การศึกษา
ที่เกี่ยวข้ องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม
 เศรษฐศาสตร์ มหาบัณฑิต
 ผู้อํานวยการอาวุโส (1), ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก,
(เศรษฐศาสตร์ ),
บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ผู้จดั การ, ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก,
 เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เศรษฐศาสตร์ ),
บลจ.ฟิ นนั ซ่า จํากัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 นักวิเคราะห์, ฝ่ ายวิเคราะห์หลักทรัพย์,
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
บล.นครหลวงไทย จํากัด
 วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (การเงิน),

University of Amsterdam,
Netherlands
 วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (Health
Services Research), University of
Amsterdam, Netherlands
 เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน้ าที่ความ
รั บผิดชอบ
ฝ่ ายการลงทุน
สินทรัพย์ทวั่ โลก

 ผู้อํานวยการ, ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก,






บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
Investment Expert, Prospery GmbH, Netherlands
ผู้จดั การกองทุน, บลจ. ซีไอเอ็มบี-พริ นซิเพิล จํากัด
ผู้จดั การกองทุน, บลจ. ทิสโก้ จํากัด
ผู้จดั การ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
Pricing Specialist, บริ ษัท เมอร์ ค จํากัด

 ผู้ช่วยผู้อํานวยการ, ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก,

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 Global Equity; Portfolio Manager - Senior Portfolio
Manager, บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
 Domestic Equity; Assistant Portfolio Manager Portfolio Manager, บลจ. ซีไอเอ็มบี-พริ นซิเพิล จํากัด

ฝ่ ายการลงทุน
สินทรัพย์ทวั่ โลก

ฝ่ ายการลงทุน
สินทรัพย์ทวั่ โลก

* ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทุน และผู้จดั การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า

6. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนของกองทุนนี ้ มีดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน

UFIN-A

UFIN-N

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2638-5500
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2285-1555
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1558
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658 -5050
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-8000
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-7000 , 0-2099-7000
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด : โทรศัพท์ 0-2680-1234
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-3456
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2695-5000
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2635-3123
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2949-1999
บริษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2165-5555
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รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน): โทรศัพท์ 0-2782-2400
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2217-8888
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2857-7000
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-8888
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2618-1111
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2841-9000
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2648-1111
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1621
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2207-2100
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด : โทรศัพท์ 0-2861-5508 , 0-2861-6090
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2111-1111
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2777-7777
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์0-2696-0000 , 0-2796-0000
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2633-6000
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2009-8888
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-5100
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-6222
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2626-7777
บริษัท ฟิ ลลิปประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2022-5000
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2274-9400
บริษัท หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2633-6000
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2205-7111
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2016-8600
และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนอื่นๆ (ถ้ ามี)

UFIN-A

UFIN-N

















































7. นายทะเบียนหน่ วยลงทุนของกองทุนนีค้ ือ ?
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนนีค้ ือ ?
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2544-3935-7
นอกจากหน้ าที่ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์แล้ วยังมีหน้ าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์
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)
- เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่ วนการถือหน่ วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่ วยลงทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนได้ ที่เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
www.uobam.co.th
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ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
1.

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารในตลาด (Market Risk)

คือความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้ าไปลงทุน ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานะการณ์ ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึง่ เป็ นความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
บริ ษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆรวมทังติ
้ ดตามสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและยังสามารถ
ปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักได้ ตามความเหมาะสม ซึง่ จะเป็ นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน
2. ความเสี่ยงจากความมั่นคงของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
้
ายคืนเงินต้ น
ความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นจากการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัทผู้ออกตราสาร รวมทังความสามารถในการจ่
และดอกเบี ้ย
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
บริ ษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้ านนี ล้ งได้ จากการเลือกลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพดีทัง้ ในด้ านความน่าเชื่ อถื อ และ
ความสามารถในการชําระหนี ้ของผู้ออกตราสาร
3.

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rare Risk)

ความเสี่ยงทัว่ ไปที่ราคาของตราสารหนี ้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยและตามปกติ
ตราสารหนี ้ที่มีอายุคงเหลือยิ่งยาวนานเท่าไร การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยก็จะยิ่งมีผลกระทบต่อราคาของตราสารมาก
ขึ ้นมากขึ ้นเท่านัน้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
บริ ษัทจัดการสามารถลดความเสี่ยงด้ านนี ้ลงได้ โดยติดตามวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับราคาของตราสารอย่าง
สมํ่าเสมอและต่อเนื่อง
4.

ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและค่ าเงิน (Foreign Exchange Risk)

ความเสี่ยงที่การลงทุนอาจประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทําให้ อตั ราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวน หาก
ค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง:
กองทุนอาจใช้ เครื่ องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ซึ่งอาจมีต้นทุนสําหรับการทํา
ธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยอาจทําให้ ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น
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5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives Risk)
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าบางประเภทอาจมีการขึ ้นลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พื ้นฐาน ดังนันหากกองทุ
้
นมีการ
ลงทุน ในหลัก ทรั พ ย์ ดัง กล่า วย่อ มทํ า ให้ สิน ทรั พ ย์ มี ค วามผัน ผวนมากกว่า การลงทุน ในหลัก ทรั พ ย์ พื น้ ฐาน (Underlying
Security)
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
กองทุนอาจจะลงทุนใน สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีตวั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงเท่านัน้
ทังนี
้ ้การป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจทําให้ กองทุนเสียโอกาสที่ จะได้ รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตาม
เปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ดีกองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่ คูส่ ญ
เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวกองทุนจะทําธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารที่ มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้นหรื อธนาคารพาณิชย์
6. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้ าไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริ หาร, การเปลี่ยนแปลง
นโยบายทางด้ านเศรษฐกิจ หรื อสาเหตุอื่นๆ จนทําให้ ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง:
บริ ษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆรวมทังติ
้ ดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและยังสามารถ
ปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักได้ ตามความเหมาะสม ซึง่ จะเป็ นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน
7. ความเสี่ยงจากข้ อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้ อกําหนด
กฎเกณฑ์หรื อนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริ หารประเทศ ซึ่งรวมถึงสาเหตุอื่นๆ ที่อาจทําให้ ไม่สามารถชําระหนี ้ได้ ตรง
ตามระยะเวลาที่กําหนด รวมถึงอาจทําให้ กองทุนเกิดความเสี่ยงจากสัญญาสว้ อป และ/หรื อสัญญาฟอร์ เวิร์ดได้ ซึ่งมีผลต่อ
ผลตอบแทนที่กองทุนจะได้ รับจากการลงทุน
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปั จจัยพื ้นฐาน
ต่างๆของประเทศที่กองทนลงทุนอย่างใกล้ ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนันๆเพื
้ ่อลดความเสี่ยงในสวนนี ้
8. ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสารที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถ
ในการทํากําไรของบริ ษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวะการแข่งขัน ความผิดพลาดของผู้บริ หาร เป็ นต้ น ทําให้ ผ้ ลู งทุนในตรา
สารต้ องสูญเสียเงินลงทุนได้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
บริ ษัทจัดการวิเคราะห์ ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อราคา และคัดเลือกตราสารที่มีคุณภาพ เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี ้
รวมทัง้ สามารถพิ จ ารณาปรั บ สัด ส่ ว นการลงทุน ไปลงทุน ได้ ทัง้ ตราสารหนี แ้ ละตราสารทุน โดยคํ า นึ ง ถึง ประโยชน์ ข อง
ผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ
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อัตราส่วนการลงทุน
ส่ วนที่ 1 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามผู้ออกทรั พย์ สนิ หรื อคู่สัญญา (Single entity limit)*
ข้ อ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

ประเภททรั พย์ สนิ

1

ตราสารภาครัฐไทย

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึ ้นไป

ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment gradeแต่ตํ่า
กว่า 2 อันดับแรก
3

หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้ อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.1 หรื อข้ อ
3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.1

4

เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผ้ รู ับฝากหรื อผู้ออกตรา
สารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้

ไม่เกิน 35%
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%1

4.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี
้ ้ เฉพาะเงินฝากหรื อตราสารที่
รัฐบาลเป็ นประกัน

5

ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน หรื อหรื อตราสารที่มี
ลักษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝงที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้นตาม
กฎหมายไทย หรื อสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ < 397 วันนับ
แต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรื อ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นบุคคลดังนี ้

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ ้ล อินคัม ฟั นด์
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(2) นํ ้าหนักของตราสาร ที่ลงทุนใน benchmark + 5%
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ข้ อ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

ประเภททรั พย์ สนิ
5.2.3.1 ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
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 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
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 วันนับ
แต่วนั ที่ลงทุน ต้ องขึ ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของregulated
market

6

ทรัพย์สนิ ดังนี ้

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า

6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขาย
หลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื ้อขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผ้ อู อกตราสาร
อยูร่ ะหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มีการเพิกถอนการ
เป็ นหลักทรัพย์ซื ้อขายใน SET หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)

(1) 10% หรื อ
(2) นํ ้าหนักของทรัพย์สนิ ใน benchmark + 5%

6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นไม่วา่ ตามกฎหมาย
ไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ ซึง่ หุ้นของบริษัทดังกล่าวซื ้อขาย
ในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อ
ของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่
อยูร่ ะหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มีการเพิกถอนหุ้น
ออกจากการซื ้อขายใน SET หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
6.3 หุ้นที่อยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้ 6.4.1 เป็ นตราสารหนี ้
ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน หรื อตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขาย
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ ้ล อินคัม ฟั นด์
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ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

ล่วงหน้ าแฝงที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ น้ ตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนัน้ ในต่างประเทศ หรื อผู้ออกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมาย
ต่ า งประเทศ (แต่ ไ ม่ ร วมสาขาของ ธพ.ต่ า งประเทศที่ ไ ด้ รั บ
อนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) หรื อเป็ นตราสาร
Basel III
6.4.2 มี credit rating2 อยูใ่ นระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนใน SET หรื อในตลาดซื ้อ
ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้< 397 วัน
นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 6.4.3.1 หรื อ 6.4.3.2
ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นบุคคลดังนี ้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้ อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบัน การเงิน ต่างประเทศที่ มีลักษณะทํ านอง
เดียวกับบุคคลตามข้ อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ > 397 วันนับแต่
วั น ที่ ล งทุ น ต้ องขึ น้ ทะเบี ย นหรื อ อยู่ ใ นระบบของ regulated
market
6.5 ธุรกรรมดังนี ้ ที่ค่สู ญ
ั ญามี credit rating3 อยู่ในระดับ
investment grade
6.5.2 OTC derivatives
6.7 หน่วย infraหรื อหน่วย property / REITs ที่มีลกั ษณะ
ครบถ้ วนดังนี ้
6.7.1 จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน
ซื ้อขายในกระดานซือ้ ขายหลักทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ
SET หรื อของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
หน่วยดังกล่าวที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือ้ ขายใน SET หรื อใน
ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้ มีลกั ษณะกระจายการลงทุน
ในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า
แล้ วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สํานักงาน
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ ้ล อินคัม ฟั นด์
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ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

กําหนด
6.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยู่ใน
ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ ขายในกระดานซื ้อขาย
หลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื ้อขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มีการเพิกถอนหน่ว ย
ดังกล่าวออกจากการซือ้ ขายใน SET หรื อในตลาดซื อ้ ขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้ อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.2 หรื อข้ อ
3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.2 ที่จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยู่ในระหว่าง
IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
แก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการ
ซื ้อขายใน SET หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
7

หน่วย infra ของกองทุนที่มีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐาน อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที่สํานักงานกําหนด และมี
ลักษณะตาม 6.7.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

8

ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้ อ
1 - ข้ อ 7 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

1

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

ประเภททรั พย์ สนิ
การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุม่ กิจการ
เดียวกันหรื อการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับ
บริษัทดังกล่าว

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
(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 นวณตามประเภททรัพย์ สนิ (product limit)***
ข้ อ
1

2

ประเภททรั พย์ สนิ
เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่นิติ
บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบคุ คล
ดังกล่าว) เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรื อคูส่ ญ
ั ญา ดังนี ้
้ ้น
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ที่ MF ได้ รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคูส่ ญ
ั ญาตาม reverse
repo หรื อ securities lending หรื อ derivatives)
ทรัพย์สนิ ดังนี ้

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยใน
รอบปี บัญชี เว้ นแต่เป็ นMF ที่
มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้
เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั MF ที่
้ ้
อายุคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทังนี
เฉพาะ MF ที่มีอายุโครงการ ≥
1 ปี
รวมกันไม่เกิน 25%

2.1 ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ดําเนินการให้ มีการรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมาย
กําหนด หรื อมีเงื่อนไขให้ กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึง่ จดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายตราสารหนี ้ที่ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้ อ 3 ของส่วนนี ้
(ข้ อนี ้ไม่ใช้ กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ ้ล อินคัม ฟั นด์
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ข้ อ

3

4

1

ประเภททรั พย์ สนิ
ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
แฝง เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรื อรอบ
การลงทุนของกองทุน หรื อมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ ทรัพย์สนิ ดังกล่าว
มีอายุสอดคล้ องกับอายุกองทุน)
total SIP ซึง่ ได้ แก่ ทรัพย์สนิ ตามข้ อ 8ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญา
(single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน ศุกกู หรื อ
ตราสาร Basel III ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
3.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของ
ข้ อ 6 ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน หรื อ
คูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

รวมกัน
ไม่เกิน 15%

3.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับตํ่ากว่า investment grade หรื อไม่มี credit
rating
derivatives ดังนี ้
4.1 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ที่มี
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
วัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
(hedging)
4.2 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ที่
Global exposure limit
มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง (non4.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้ อน1
hedging)
จํากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้ องไม่
เกิน 100% ของ NAV
4.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้ อน1
จํากัด 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 การลงทุนใน
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้ อน (complex strategic
investment) หรื อการลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีความ
ซับซ้ อน (exotic derivatives)
รายละเอียดของการคํานวณ ให้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานประกาศกําหนด
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ส่ วนที่ 4 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

1

หุ้นของบริ ษัทรายใดรายหนึง่

2

ตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึ่งทุน ตราสาร Basel III ของผู้ออก
รายใดรายหนึง่ (ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ภาครัฐไทย
หรื อตราสารหนี ้ภาครัฐต่างประเทศ)

อัตราส่ วน
ทุก MF รวมกันภายใต้ การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันต้ องมีจํานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน
< 25% ของจํานวนสิทธิ ออกเสียงทังหมดของ
้
บริ ษัทนัน้ (ไม่นบั รวมการถือหุ้นของกองทุน
รวมวายุภกั ษ์ )
2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี ้สินทาง
1
การเงิน (financial liability) ของผู้ออกตรา
สารรายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงิน
สํ า หรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี ล่ า สุด ทัง้ นี ้ ใน
กรณีที่ผ้ อู อกตราสารมีหนี ้สินทางการเงินที่ออก
ใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไปและยัง
ไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ.อาจนํา
มูล ค่า หนี ส้ ิ น ทางการเงิ น ดัง กล่ า วมารวมกับ
มูลค่าหนี ้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุด
ด้ วยก็ ไ ด้ โดยข้ อมู ล หนี ส้ ิ น ทางการเงิ น นั น้
จะต้ องเป็ นข้ อมูลที่มีการเผยแพร่เป็ นการทัว่ ไป
และในกรณี ที่ ผ้ ูอ อกตราสารไม่ มี ห นี ส้ ิ น ทาง
การเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ ใช้ อตั ราส่วนไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้ อนี ้ของผู้ออกรายนันเป็
้ นรายครัง้
เว้ นแต่ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารได้ มีการยื่นแบบ
filing
ในลัก ษณะเป็ นโครงการ(bond
issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นราย
โครงการ
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้ อนี ้
โดยเป็ นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating
อยูใ่ นระดับตํ่ากว่า investment grade หรื อไม่
มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุน
ภายใต้ การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน
รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้ นแต่
กรณีที่ผ้ อู อกตราสารได้ มีการยื่นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance
program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
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ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตราสาร
ที่ออกโดยบุคคลดังนี ้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรื อ บริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่ง
ประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศ
ไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะ
ทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)

3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึง่

4

หน่วย infra ของกองทุนใด
กองทุนหนึง่

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ ้ล อินคัม ฟั นด์

- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS
ทังหมดของ
้
MF หรื อ กองทุน CIS ต่างประเทศ
ที่ออกหน่วยนัน้
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุนดังนี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มี
ลักษณะครบถ้ วนดังนี ้
โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทังหมด
้
ของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนัน้ เว้ นแต่เป็ น
หน่วย infra ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วน
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ข้ อ

5

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน
ดังนี ้ โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง

หน่วย property / REITs ของกองทุนใดกองทุนหนึง่

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property
ทังหมดของกองทุ
้
น property
ที่ออกหน่วยนัน้ เว้ นแต่เป็ นหน่วย property ของ
กองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้ โดยได้ รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
6 หน่วย private equity
ไม่เกิน 1ใน 3 ของจํานวนหน่วย private equity
ทังหมดของกองทุ
้
น private equity
1
หนี ้สินทางการเงิน (financial liability) ให้ พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผ้ อู อกตราสารดังกล่าวได้ จดั ทํางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนนั ้ โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชี
ตามกฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพบัญชี หรื อมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International
Financial Reporting Standards (IFRS) หรื อ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP)
เป็ นต้ น
2
รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครัง้ แรกของผู้ออกตราสาร
ทังนี
้ ้การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้ วยการลงทุนของกองทุน และหรื อที่แก้ ไขเพิ่มเติม
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ตารางค่าธรรมเนี ยม และค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บ
จากกองทุนรวม
1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมทัง้ หมด
(ที่ประมาณการได้ )
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ

อัตราตามโครงการ (1)

เรี ยกเก็บจริง (2)
1/09/2562 - 31/08/2563

เรี ยกเก็บจริง (2)

เรี ยกเก็บจริง (2)

1/09/2561 - 31/08/2562 1/09/2560 - 31/08/2561

ไม่ เกิน 2.64825

1.3161

1.3162

1.31

ไม่เกิน 2.14

1.0700

1.0701

1.07

ไม่เกิน 0.08025

0.0321

0.0321

0.03

ไม่เกิน 0.4280
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย (ที่ประมาณการไม่ ได้ )
2.1 ค่าธรรมเนียมผู้จดั การร่วมในต่างประเทศ
ตามที่จ่ายจริง
2.2 ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
ตามที่จ่ายจริง
2.3 ค่าสอบบัญชี
ตามที่จ่ายจริง
รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ไม่ เกิน 5.35(3)
ที่เรี ยกเก็บจริงทัง้ หมด
ค่ าใช้ จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรั พย์
ตามที่จ่ายจริง
(ร้ อยละของมูลค่ าทรั พย์ สนิ สุทธิ)

0.2140

0.2140

0.21

0.0648
0.0009
0.0011
1.3829

0.0567
0.0011
0.0023
1.3763

0.43
0.01
1.75

0.09

0.17

0.09

1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์

ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้ส่ ังซือ้
หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน
1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน(4)
2. ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน(4)
3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (4)
3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้ า
3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออก
4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
5. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ สกุล ที่อยู่ และการออกใบ
หน่วยลงทุน

อัตราตามโครงการ
ไม่เกิน 2.00
ไม่มี
ไม่เกิน 2.00
ไม่มี
ไม่มี
รายการละ 50 บาท

เรี ยกเก็บจริง
2563
1.00
ไม่มี
ยกเว้ น(5)

เรี ยกเก็บจริง
2562
1.00
ไม่มี

เรี ยกเก็บจริง
2561
1.00
ไม่มี

ยกเว้ น(5)
ไม่มี
ไม่มี
รายการละ 50 บาท(6)

ยกเว้ น(5)

หมายเหตุ
(1) อัตราร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมดหั
้
กด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมดที
้
่ยงั ไม่ได้ รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ของช่วงตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครัง้ ล่าสุดจนถึงวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปั จจุบนั โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็ นรายวัน และ
บริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร และได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มหรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ ามี)
(2) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม หรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ ามี)
(3) อัตราร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเฉลี่ยทังปี
้ และได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มหรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ ามี)
(4) ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุม่ หรื อแต่ละคนไม่เท่ากันได้
(5) ปั จจุบนั ยกเว้ นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้ าแต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนด้ วย
(6) เรี ยกเก็บ ณ วันที่ทํารายการ
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ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายไม่เกินร้ อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรื อ ค่าใช้ จ่ายจากที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกระทํา
การดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อ
ค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นดังกล่าว โดยบริ ษัทจัดการจะเผยแพร่ ข้อมูลไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ
กองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
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กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เฟล็กซิ เบิ้ล อิ นคัม ฟันด์
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์
สําหรับงวด ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2563
ชื่อบริษัทนายหน้ าซือ้ ขายหลักทรั พย์

ค่ านายหน้ า

ร้ อยละของค่ านายหน้ า

ซือ้ ขายหลักทรั พย์

ซือ้ ขายหลักทรั พย์ รวม

1 CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED

572,118.88

9.82

2 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด

450,277.60

7.73

3 THE BANK OF TOKYO - MITSUBISHI UFJ, LTD.

415,322.99

7.13

4 INVESTMENT TECHNOLOGY GROUP LIMITED

299,224.09

5.13

5 บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด

307,831.10

5.28

6 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)

283,026.70

4.86

7 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

239,402.95

4.11

8 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

230,646.85

3.96

9 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

228,576.48

3.92

10 UOB KAY HIAN PTE. LTD.

211,305.70

3.63

11 อื่นๆ

2,589,980.84

44.44

รวม

5,827,714.18

100.00
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ตารางสรุปผลการดําเนิน
วันจดทะเบียนกองทุน 2 ก.ย. 59
วันสิน้ สุดรอบบัญชี

31 ส.ค. 63

- ผลตอบแทนที่มีอายุมากกว่าหรื อเท่ากับหนึง่ ปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนร้ อยละต่อปี
- ดัชนีชี ้วัด คือ ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อ
เทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน สัดส่วน 35%, ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และ
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) สัดส่วน 40%, ดัชนี Bloomberg US
Treasury Bond Index ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน สัดส่วน 25%
หมายเหตุ : มีการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี ้วัดจากเดิมเป็ น
- ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index Net (USD) ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงิน
บาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน สัดส่วน 30%
- ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (PF&REIT Total
Return Index) สัดส่วน 30%
- Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Unhedged USD ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท
ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน สัดส่วน 40%
เนื่องจาก Bloomberg มีการประกาศเลิกใช้ Index ดังกล่าว และเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของดัชนีชี ้วัด เพื่อให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์
การลงทุนที่แท้ จริง มีผลใช้ บงั คับ ตังแต่
้ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ได้ จดั ทําขึ ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผล
การดําเนินงานในอนาคต
ผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) ชนิดรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ : -18.6701%
ผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) ชนิดรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนแบบปกติ : -18.6699%
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
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ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2563
50.23%
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ข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิ น 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด เฟล็กซิ เบิ้ล อิ นคัม ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2563
--ไม่มี-หมายเหตุ :
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ ที่ Website ของบริษัทจัดการ http:// www.uobam.co.th
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คําเตือน / ข้อแนะนํา
 การพิจารณาร่ างหนังสือชี ช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงานได้ รับรองถึง

ความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี ้เมื่อเห็นว่าการลงทุน

ในกองทุนนี ้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการลงทุนได้
 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติผ้ ลู งทุนอาจได้ รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
 ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ ตามที่สํานักงานกําหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน

ได้ ตามที่มีคําสัง่ ไว้
 กองทุนรวมเป็ นนิติบคุ คลแยกต่างหากจากบริ ษัทจัดการ ดังนัน้ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน ทังนี
้ ้ ผลการดําเนินงานของกองทุนนี ้ ไม่ได้ ขึน้ อยู่กบั สถานะ
ทางการเงินหรื อผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นเพื่อบริ ษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริ ษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์

หรื อทรัพย์สนิ อื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิด
ความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้
ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
 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
 บริ ษัทจัดการใช้ ข้อมูลในอดีตในการคํานวนค่าสัมบูรณ์ ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient)

กองทุนจึงมีความเสี่ยงหากสินทรัพย์อ้างอิง (underlying assets) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวใน
ทิศทางที่ไม่เป็ นไปตามข้ อมูลในอดีต ซึง่ อาจทําให้ สญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 ในกรณีที่ผ้ ลู งทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อ

ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมี ผลต่อการตัดสินใจลงทุน 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 และประกาศต่างๆ

ที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริ ษัทจัดการจะ
สามารถกํากับและดูแลการซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สทิ ธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สทิ ธิออกเสียงได้ จาก www.uobam.co.th
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 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

และควรขอดูบตั รประจําตัวของบุคคลดังกล่าวที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ ด้วย
 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนให้ เข้ าใจและควรเก็บหนังสือชี ้ชวนไว้ เป็ นข้ อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต และเมื่อ

มีข้อสงสัยให้ สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่อนซื ้อหน่วยลงทุน
 ผู้ลงทุนควรทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อมีความเข้ าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื อ้ ขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควร

พิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง

รวบรวมข้ อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
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บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
www.uobam.co.th

