หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิ้ล อิควิตี้ ฟั นด์
United Global Durable Equities Fund : UGD
ประเภทกองทุน

:

กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว
(feeder fund)

อายุโครงการ

:

ไม่กําหนด

วันที่ได้ รับอนุมัตใิ ห้ จัดตัง้ และจัดการกองทุนรวม :
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม :

4 พฤศจิกายน 2558

17 พฤศจิกายน 2558

นโยบายการลงทุน :
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ United Global Durable Equities Fund - Class
USD Acc ซึง่ เป็ นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป (Retail Fund) จัดตังและบริ
้
หารจัดการโดย UOB Asset Management
Ltd. โดยได้ รับการอนุมตั ิให้ จดั ตังกองทุ
้
นและจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ (Singapore) และอยู่ภายใต้ กฎหมายที่
เกี่ยวข้ องของประเทศสิงคโปร์ โดยอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึง่ เป็ น
สมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และกองทุนหลักมิได้ เป็ นกองทุน
รวมประเภทเฮ็จฟั นด์ (Hedge Fund) โดยกองทุนหลักเน้ นลงทุนในหุ้นของบริ ษัทที่มนั่ คง (durable companies) ที่ให้
กําไรทบต้ นอย่างสมํ่าเสมอแก่ผ้ ลู งทุนโดยมีระดับความผันผวนของผลตอบแทนที่ตํ่ากว่าระดับค่าเฉลี่ยของบริ ษัททัว่ ไป
ทังนี
้ ้ บริ ษัทที่มนั่ คง หมายถึง บริษัทที่มีธุรกิจที่มนั่ คงซึง่ มีลกั ษณะโดยทัว่ ไปดังต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทที่มีการเติบโตของรายได้ ในระดับปานกลางแต่สามารถคาดการณ์ได้ เนื่องจากการมีการบริ หารจัดการที่ดี
เช่น มีทกั ษะในการบริหารและจัดสรรเงินทุน เป็ นต้ น
(2) บริ ษัทที่มีความสามารถในการแข่งขันที่ไม่หยุดนิ่ง และได้ รับผลกระทบทางเศรษฐกิจค่อนข้ างจํากัด เช่น บริ ษัทที่
มีผลประกอบการในอนาคตที่ไม่ขึ ้นอยูก่ บั การคาดการณ์หรื อแนวโน้ มเศรษฐกิจมหภาค เป็ นต้ น
(3) บริษัทที่มีผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับปานกลางและโดยทัว่ ไปผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ (Free cash
flow yield) จะอยูร่ ะหว่าง 8 – 12 %

ทังนี
้ ้ กองทุนหลักจะเน้ นลงทุนในตราสารทุน และอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ รวมถึง ตราสารที่เกี่ยวข้ องกับ
ตราสารทุน เช่น ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Depositary receipts) เป็ นต้ น ที่จดทะเบียน
และซื ้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทวั่ โลก โดยกองทุนหลักอาจมีการลงทุนที่กระจุกตัวอยู่ในบางอุตสาหกรรม ภูมิภาค
และประเทศ นอกจากนี ้ ในภาวะที่ตลาดมีความผันผวน กองทุนหลักอาจลงทุนใน เงินฝาก ตราสารตลาดเงิน หรื อ
หลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องเป็ นครัง้ คราวเพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุน
ทังนี
้ ้ กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการ
บริ หารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และกองทุนหลักอาจป้องความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนตาม
ดุลพินิจของผู้จดั การกองทุน บริ ษัทจัดการจะทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในรู ปสกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐ
(USD) หรื อในสกุลเงินอื่นใด หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทราบทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อช่องทางอื่นใดโดยเร็ว นับตังแต่
้ วนั ที่บริ ษัทจัดการรู้หรื อรับทราบเหตุการณ์
ดังกล่าว
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน United Global Durable Equities Fund - Class USD Acc เพียงกองทุนเดียว
โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน หรื อตามอัตราส่วนที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด แต่ทงนี
ั ้ ้ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยส่วนที่เหลือจะลงทุนในทรัพย์สินตามประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สิน
หรื อ การหาดอกผลโดยวิ ธี อื่ น อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ หลายอย่ า งตามที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยจะลงทุนให้ สอดคล้ องกับนโยบายกองทุนที่กําหนดไว้
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) ที่มีตวั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดย
มี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ป้ องกัน ความเสี่ ย ง (Hedging) ตามหลัก เกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกํา หนด โดยขึ ้นอยู่ก บั ดุล ยพินิจ ของผู้จ ดั การกองทุน ตามความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ ในแต่ละขณะ ซึ่งการใช้ เครื่ องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง
โดยอาจทําให้ ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น
ทัง้ นี ้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่ มีลักษณะของสัญ ญาซื อ้ ขายล่ว งหน้ าแฝง
(Structured Note) ตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) และตราสาร
หนี ้ ที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และตราสารทุนของบริ ษัทที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ (Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ ซึ่งตราสารหนี ท้ ี่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่
สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี ้นันได้
้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถ
ลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านัน้
ผลตอบแทนที่ผ้ ูลงทุนจะได้ จากเงินลงทุน :
ผู้ล งทุน มี โ อกาสที่ จะได้ รั บ ผลตอบแทนที่ ดี จ ากการลงทุน ในกองทุน รวม และถื อ เป็ นการกระจายการลงทุน ไปยัง
หลักทรัพย์ในต่างประเทศเพื่อลดความเสี่ยงจากการมุง่ เน้ นที่จะลงทุนในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว
สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีท่ ี 6 สิน้ สุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
คําถามและคําตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สาํ คัญของกองทุนรวม
1. กองทุนรวมนี เ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อมีการแบ่ งชนิดของหน่ วยลงทุนหรื อไม่
อย่ างไร ?
กองทุนนี ้ไม่มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
2. กองทุนรวมนีม้ ีจาํ นวนเงินทุนโครงการเท่ าใด ?
5,000 ล้ านบาท
บริ ษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ได้ จดทะเบียนไว้ กบั สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
3. กองทุนรวมนีเ้ หมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสําหรั บเงินลงทุนลักษณะใด ?
เหมาะสําหรับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ม่งุ หวังผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ โดยควรเป็ นเงิน
ลงทุนส่วนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ ในระดับสูง โดยผลตอบแทนที่กองทุนจะได้ รับส่วนใหญ่มาจาก
กําไรส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
4. ปั จจัยใดที่มีผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?
1. ผลการดําเนินงานของกองทุน United Global Durable Equities Fund - Class USD Acc (กองทุนหลัก)
2. ความผันผวนของราคาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
5. กองทุนรวมนี เ้ ป็ นกองทุ นรวมที่มีผ้ ู ประกันเงินลงทุนหรื อเป็ นกองทุนรวมที่ม่ ุ งเน้ นจะคุ้ มครองเงินต้ นหรื อไม่
อย่ างไร ?
กองทุนนี ้เป็ นกองทุนที่ไม่มีประกันและไม่ค้ มุ ครองเงินต้ น
6. กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่ างไร ?
วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี : ทุกวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี
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7. กองทุนต่ างประเทศนัน้ มีนโยบายการลงทุน ปั จจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ และผลการดําเนินงานอย่ างไร ?
 ลักษณะสําคัญของกองทุน United Global Durable Equities Fund
ชื่อกองทุน :

United Global Durable Equities Fund - Class USD Acc

ผู้จัดการกองทุน :

UOB Asset Management Ltd
Sub-manager: Wellington Management Singapore Pte.Ltd.

วันที่จัดตัง้ กองทุน :

5 สิงหาคม 2558

ประเภทโครงการ :

collective investment schemes (CIS)

วัตถุประสงค์ และ
นโยบายการลงทุน :

กองทุน United Global Durable Equities Fund เป็ นกองทุนรวมต่างประเทศซึ่งจดทะเบียนใน
ประเทศ Singapore โดยกองทุนหลักเน้ นลงทุนในหุ้นของบริ ษัทที่มนั่ คง (durable companies) ที่ให้ กําไร
ทบต้ นอย่างสมํ่าเสมอแก่ผ้ ลู งทุนโดยมีระดับความผันผวนของผลตอบแทนที่ตํ่ากว่าระดับค่าเฉลี่ยของ
บริ ษัททัว่ ไป ทังนี
้ ้ บริษัทที่มนั่ คง หมายถึง บริ ษัทที่มีธุรกิจที่มนั่ คงซึง่ มีลกั ษณะโดยทัว่ ไปดังต่อไปนี ้
1. บริ ษัทที่มีการเติบโตของรายได้ ในระดับปานกลางแต่สามารถคาดการณ์ได้ เนื่องจากการมีการบริ หาร
จัดการที่ดี เช่น มีทกั ษะในการบริหารและจัดสรรเงินทุน เป็ นต้ น
2. บริษัทที่มีความสามารถในการแข่งขันที่ไม่หยุดนิ่ง และได้ รับผลกระทบทางเศรษฐกิจค่อนข้ างจํากัด
เช่น บริษัทที่มีผลประกอบการในอนาคตที่ไม่ขึ ้นอยูก่ บั การคาดการณ์หรื อแนวโน้ มเศรษฐกิจมหภาค เป็ นต้ น
3. บริษัทที่มีผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับปานกลางและโดยทัว่ ไปผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ
(Free cash flow yield) จะอยูร่ ะหว่าง 8 – 12 %
คุณสมบัติในด้ านความมัน่ คงนันเป็
้ นที่ยอมรับอย่างกว้ างขวางจากตลาด และมักจะสะท้ อนให้ เห็น
บ่อยครัง้ ในการประเมินมูลค่าของธุรกิจที่ขึ ้นชื่อว่ามัน่ คง ทังนี
้ ้ ผู้จดั การกองทุนเชื่อว่าการลงทุนในธุรกิจที่
มีความมัน่ คงและมีมลู ค่าที่เหมาะสมสามารถให้ ผลตอบแทนหลังปรับด้ วยความเสี่ยงที่น่าสนใจและมี
ความผันผวนตํ่าในสภาวะตลาดต่างๆที่แตกต่างกัน ทังนี
้ ้ ในการพิจารณาธุรกิจที่มีลกั ษณะดังกล่าวที่มี
มูลค่าที่เหมาะสม เพื่อการลงทุนของกองทุน ผู้จดั การกองทุนจะพิจารณาปั จจัยต่างๆ ดังนี ้:
(ก) เป็ นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก หรื อกลุม่ อุตสาหกรรมที่ผ้ จู ดั การกองทุนเห็นว่ามีความผันผวน
มากกว่าบริษัทหรื อกลุม่ อุตสาหกรรมอื่น และที่อยูใ่ นภูมิศาสตร์ ที่ไม่เป็ นที่นิยมในการลงทุน ; และ
(ข) เป็ นบริษัทที่อาจจะไม่เติบโตอย่างรวดเร็วพอสําหรับนักลงทุนที่เน้ นการเติบโตของบริ ษัท ซึง่ อาจจะ
ขาดคุณลักษณะทางการเงินของหุ้นที่มีคา่ สูงและเป็ นของบริษัทที่มีเสถียรภาพมาก (blue-chip) ที่มกั
แสวงหาโดยนักลงทุนที่เน้ นคุณภาพ และอาจแพงไปสําหรับนักลงทุนที่เน้ นคุณค่า
ทังนี
้ ้ กองทุนหลักจะเน้ นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีลกั ษณะดังกล่าวข้ างต้ น และอาจพิจารณา
ลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ รวมถึง ตราสารที่เกี่ยวข้ องกับตราสารทุน เช่น ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่
เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Depositary receipts) เป็ นต้ น ที่จดทะเบียนและซื ้อขายอยูใ่ นตลาด
หลักทรัพย์ทวั่ โลก โดยกองทุนหลักอาจมีการลงทุนที่กระจุกตัวอยูใ่ นบางอุตสาหกรรม ภูมิภาค และ
ประเทศ นอกจากนี ้ ในภาวะที่ตลาดมีความผันผวน กองทุนหลักอาจลงทุนใน เงินฝาก ตราสารตลาดเงิน
หรื อหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องเป็ นครัง้ คราวเพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุน
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อายุโครงการ :

ไม่กําหนด

การจ่ ายเงินปั นผล :

ไม่จ่ายเงินปั นผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์ /ผู้ Trustee: State Street Trust (SG) Limited
เก็บรั กษาทรั พย์ สนิ
Custodian: State Street Bank and Trust Company
ของกองทุน :
Bloomberg Ticker :
Bloomberg
Benchmark Ticker :

UGDESUA : SP

Website

http://www.uobam.com.sg/uobam/html/fund_price_index.html

MXWD

เงื่อนไขอื่นๆ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และสกุลเงินลงทุนเป็ นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจาก
สกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐ (USD) โดยคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และ/หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ เว้ นแต่ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็ น
สกุลเงินอื่นใด โดยเป็ นการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนรวมหลักในอนาคต ซึ่งบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบ
โดยเร็วนับตังแต่
้ วนั ที่บริ ษัทจัดการรู้หรื อรับทราบเหตุการณ์ดงั กล่าว
 ปั จจัยความเสี่ยงของกองทุนรวมต่ างประเทศ (กองทุนหลัก)
1. ความเสี่ยงทางตลาด ( Market Risk ) คือความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้ าไปลงทุน ที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงในสถานะการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึง่ เป็ นความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้
2. ความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้นและตราสารทุน (Equity risk) กองทุนมีการลงทุนในหุ้นและตราสารทุนอื่นๆ ที่มีความเสี่ยง
ของตลาดในอดีตที่มีความผันผวนของราคามากกว่าพันธบัตรและตราสารหนี ้ประเภทอื่นๆ และอาจมีผลต่อมูลค่าและ
ความผันผวนของกองทุน
3. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ( Foreign Exchange and Currency Risk ) คือ ความเสี่ยงที่การลงทุนอาจประสบกับ
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทําให้ อตั ราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวน หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการ
เปลี่ยนแปลง
4. ความเสี่ยงทางการเมือง (Political, regulatory and legal risk) กองทุนอาจได้ รับผลกระทบอย่างร้ ายแรงจากความไม่
มัน่ คงทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บภาษี นโยบายการลงทุนต่างประเทศ การห้ ามส่งเงินจากการลงทุนออก
นอกประเทศกลับประเทศที่ อยู่ และข้ อห้ ามอื่ นๆที่อาจถูกกําหนดขึ ้นในประเทศที่กองทุนเลือกลงทุน
5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives Risk) สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าบางประเภทอาจมีการ
้
นมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่าวย่อมทําให้
ขึ ้นลงผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พื ้นฐาน ดังนันหากกองทุ
สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื ้นฐาน (Underlying Security)
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6. ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี ้ของคูส่ ญ
ั ญา (Counterparty risks)กองทุนอาจลงทุนในตราสารทางการเงินที่มีความ
เสี่ยงจากการผิดนัดชํ าระหนี ข้ องคู่สัญญาตามเงื่ อนไขที่ ระบุไว้ ของตราสารในกรณี ที่ คู่สัญญามีสถานะล้ มละลาย
กองทุนอาจประสบกับความล่าช้ าจากการขายสินทรัพย์ทิ ้งเพือนํามาชําระหนี ้รวมถึงการลดลงของมูลค่าการลงทุนใน
ระหว่างที่กองทุนบังคับชําระหนี ข้ องคู่สญ
ั ญาการที่ไม่สามารถรับรู้ ผลประโยชน์ ที่จะได้ รับจากการลงทุน และการมี
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายเกิดขึ ้นจากการบังคับชําระหนี ้เป็ นผลให้ ขาดทุนจากการลงทุน นอกจากนี ้ยังมีความเป็ นไป
ได้ ที่สญ
ั ญาอาจสิ ้นสุดลงจากการล้ มละลาย หรื อ การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายเกี่ยวกับภาษี หรื อบัญชีที่ใช้ อ้างอิงในการ
ทําสัญญา
7. ความเสี่ยงจากสภาวะตลาดที่ไม่ปกติ ( Exceptional market conditions) ภายใต้ สภาวะตลาดบางอย่างทําให้ เกิด
ปั ญหาในการขายสินทรัพย์หรื อปรับพอร์ ตการลงทุน ตัวอย่างเช่น เกิดขึ ้นในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนหรื อสถานการณ์
ั ้ ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนรวมอาจจะ
วิกฤต หรื อการถูกระงับการซื ้อขายภายใต้ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์นนๆ
ไม่สามารถที่จะจัดการกับสินทรัพย์ได้ เนื่องปริ มาณการซื ้อขายเบาบางหรื อตลาดขาดผู้ซื ้อที่เพียงพอ การวางคําสัง่ หยุด
การขาดทุนอาจไม่สามารถจํ ากัดการขาดทุนอย่างที่คาดการณ์ ไว้ ได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวม นอกจากนี ้ในภาวะตลาดขาลง คู่สญ
ั ญาของกองทุนสถานะทางการเงินอาจจะลดลงจึงเพิ่มความเสี่ยงด้ าน
เครดิตของกองทุนขึ ้นได้
8. ความเสี่ยงจากนักลงทุนสถาบัน ( Actions of institutional investors) ผู้จดั การกองทุนอาจรับคําสัง่ ซื ้อ/ขายจากนัก
ลงทุนสถาบันซึง่ อาจเป็ นสัดส่วนใหญ่ของสินทรัพย์ในกองทุนรวม ขณะที่นกั ลงทุนสถาบันเหล่านี ้ไม่สามารถควบคุมการ
ตัดสินใจลงทุนของผู้จดั การกองทุนได้ การกระทําของนักลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อกองทุนรวม เช่น ปริ มาณการ
เคลื่อนไหวของหน่วยลงทุนจากนักลงทุนสถาบันอาจจะเพิ่มขึ ้นมากในช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ ซึ่งอาจจะทําให้ กองทุนต้ อง
ขายสินทรั พย์ออกมาในจุดที่ไม่ได้ ให้ ประโยชน์ ทางเศรษฐกิจสูงสุดกับกองทุน และที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของ
สินทรัพย์ของกองทุน
9. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง (Liquidity risk of investments) บ่อยครัง้ ที่การลงทุนในบางประเทศจะประสบกับ
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในระดับที่สงู มากกว่าประเทศอื่นๆ และนอกจากนี ้ยังอาจมีความผันผวนของราคาที่
สูงกว่าเนื่องจากการเก็งกําไร
10. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับตัวกลาง (Broker risk) ธุรกรรมบางอย่างของกองทุนอาจต้ องดําเนินการผ่านนายหน้ า ธนาคาร
หรื อหน่วยงานท้ องถิ่นอื่นๆ ทําให้ กองทุนมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการผิดนัด การล้ มละลาย ความประมาทเลินเล่อ
หรื อการฉ้ อฉลของตัวกลาง นายหน้ า หรื อหน่วยงานเหล่านันนอกจากนี
้
้กองทุนยังต้ องพึง่ พาระบบการธนาคารที่มีความ
เหมาะสมเป็ นการทัว่ ไปของประเทศที่กองทุนไปลงทุนผ่านนายหน้ า หรื อตัวกลางดังกล่าว
11. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging markets risk) การลงทุนในตลาดเกิดใหม่มีความเสี่ยงเพิ่มเติม
และข้ อพิจารณาพิเศษที่มกั จะไม่พบในการลงทุนในเขตเศรษฐกิจหรื อตลาดที่มีเสถียรภาพ ความเสี่ยงดังกล่าวอาจได้ แก่
(1) ความเสี่ยงที่สูงขึน้ จากการที่ทรัพย์สินอาจถูกโอนเป็ นของชาติหรื อเวนคืน หรื อการถูกเรี ยกเก็บภาษี สําหรับผู้มี
รายได้ สงู (confiscatory taxation)
(2) ความไม่แน่นอนทางสังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย และการเมืองที่สงู กว่า รวมถึงสงคราม
(3) แนวโน้ มที่รัฐบาลจะเข้ ามาแทรกแซงและควบคุมเศรษฐกิจมีสงู กว่า
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(4) การตัดสินใจของรัฐที่จะระงับการสนับสนุนแผนการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ หรื อกําหนดระบบเศรษฐกิจแบบวางแผน
จากส่วนกลาง
(5) ความแตกต่างของมาตรฐานการสอบบัญชีและรายงานทางการเงินอาจทําให้ ไม่สามารถหาข้ อมูลที่เป็ นสาระสําคัญ
หรื อที่มีความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับผู้ออกตราสารได้
(6) การกํากับดูแลตลาดมีความกว้ างขวางน้ อยกว่า
(7) กฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวกับหน้ าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของเจ้ าหน้ าที่และกรรมการ และการคุ้มครองผู้ลงทุนมีการ
พัฒนาน้ อยกว่า นอกจากนีในตลาดเกิ
้้
ดใหม่ (Emerging Market) รัฐบาลมักจะมีการกํากับดูแลและควบคุมการ
ั ญา และผู้ออกตรา
ดําเนินการทางธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ นายหน้ า ผู้ค้า คู่สญ
สารน้ อยกว่าในตลาดที่มีเสถียรภาพ การกํากับดูแลตามกฎระเบียบที่มีอยู่อาจถูกบิดเบือนหรื อถูกควบคุมได้ เนื่องจาก
ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market)บางแห่งไม่มีระบบกฎหมายที่พฒ
ั นาแล้ วซึง่ เทียบเคียงได้ กบั ประเทศที่พฒ
ั นากว่า
นอกจากนี ้กระบวนการปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบอาจจะไม่ก้าวหน้ าไปในระดับเดียวกับพัฒนาการของตลาด ซึ่ง
อาจส่งผลให้ เกิดความเสี่ยงจากการลงทุน อีกทัง้ การที่ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ดังกล่าวอาจยังไม่มี
กฎหมายที่ค้ มุ ครองสิทธิในความเป็ นเจ้ าของของเอกชนและอาจมีความเสี่ยงที่ข้อกําหนดในระดับท้ องถิ่น ภูมิภาค และ
ประเทศจะขัดแย้ งกันหรื อมีความเข้ าใจที่แตกต่างกันหรื ออาจมีการตีความตามอําเภอใจ อีกทัง้ ความเป็ นอิสระของ
ระบบตุลาการและความคุ้มกันจากอิทธิ พลทางเศรษฐกิจ การเมืองหรื อลัทธิ ชาตินิยมยังคงไม่ได้ รับการตรวจสอบใน
หลายประเทศ หากกองทุนลงทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market)ดังกล่าว กองทุนอาจประสบกับความ
ยากลําบากในการใช้ ทางแก้ ไขเยียวยาตามกฏหมาย หรื อการยื่นขอและบังคับคําพิพากษาในศาลในประเทศดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการจะทําการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่กองทุนจะลงทุน
อย่างสมํ่าเสมอ ในกรณีที่ลงทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ดังกล่าว
12. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการจ่ายผลตอบแทน (Risks relating to distributions) ในกรณีที่กองทุนรวมจะทําการจ่ายผล
ตอบนัน้ อยู่ที่ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและไม่มีการรับประกัน การจ่ายผลตอบแทนอาจจะมาจากเงินปั นผล,
รายได้ ดอกเบี ย้ และกํ าไรที่ได้ มาจากการลงทุนของกองทุนรวม รายได้ จากเงินปั นผลและรายได้ ดอกเบีย้ อาจได้ รับ
ผลกระทบ เช่น เงินปั นผลตํ่ากว่าที่คาด และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศเชิงลบ นอกจากนี ้ นัก
ลงทุนควรตระหนักว่าการจ่ายผลตอบแทนอาจจะได้ รับผลกระทบจากสาเหตุดงั กล่าว
13. ความเสี่ยงจากบริ ษัทที่มีเงินทุนขนาดเล็ก(Small and medium capitalisation companies risk) การลงทุนในบริ ษัทที่
มีเงินทุนขนาดเล็กและปานกลางจะมีความเสี่ ยงโดยรวมที่ สูงกว่าจากการมีข้อมูลที ประกาศสูส่ าธารณะค่อนข้ างน้ อย
มีแหล่งข้ อมูลทางการเงินที่จํากัด มีความผันผวนในราคาที่ สูงกว่า มีความเสี่ยงในการปิ ดบริ ษัทสูงกว่าและมีสภาพ
คล่องที่ ตํ่ากว่า ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นสามัญ
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 ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมต่ างประเทศ (กองทุนหลัก) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

หมายเหตุ :
ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิง่ ยืนยันถึง
ผลการดําเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิ ้ล อิควิตี ้ ฟั นด์

8

คําถามและคําตอบเกี่ยวกับข้ อกําหนดในการซือ้ ขายและโอนหน่ วยลงทุน
1. กองทุนรวมนีม้ ีวธิ ีการขายและรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนอย่ างไร ?
 การสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน
ท่านสามารถลงทุนเป็ นจํานวนเงินขันตํ
้ ่า ดังนี ้
การสั่งซือ้ ครั ง้ แรก

การสั่งซือ้ ครั ง้ ถัดไป

ไม่กําหนด

ไม่กําหนด

้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป ได้ รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ทังนี
้ ้ จํานวนเงินขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก และจํานวนเงินขันตํ
ลงทุน (ถ้ ามี)
ท่านสามารถสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนได้ ทุกวันทําการ ในช่วงเปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนตัง้ แต่เวลาเปิ ดทําการของธนาคาร
พาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี ้
- บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน (ถ้ ามี)
ผู้สงั่ ซื ้อต้ องชําระเงินค่าซื ้อครัง้ เดียวเต็มตามจํานวนที่สงั่ ซื ้อโดยสามารถชําระเป็ น
- เงินสด เงินโอน ได้ จนถึงวันสุดท้ ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
- เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรื อคําสัง่ จ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของ
บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซื อ้ คืน (ถ้ ามี ) หรื อวิธีอื่นใดที่ บริ ษั ทจัดการกํ าหนดได้ จนถึงวัน
สุดท้ ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องลงวันที่ตามวันที่ที่สงั่ ซื ้อและขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่าย
เพื่อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรื อบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการเปิ ดไว้ เพื่อการนี ้ของ
ธนาคารดังต่อไปนี ้
- ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบต่อไป
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมบัญชีเพื่อการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามข้ างต้ นและบัญชีสงั่ ซื ้อ
อื่นๆ ซึง่ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการล่วงหน้ า โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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หลังจากที่บริ ษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คื น (ถ้ ามี) ได้ รับชําระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนจากผู้สงั่ ซือ้ แล้ ว
้ ้ การสัง่ ซื ้อ
ผู้สงั่ ซื ้อจะได้ รับหลักฐานการรับชําระเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน ทังนี
หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน (ถ้ ามี) ได้ เรี ยกเก็บเงินตาม เช็ค
ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรื อคําสัง่ จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้ างต้ น และได้ รับเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ ว
ในกรณี ที่เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรื อคําสัง่ จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริ ษัทจัดการจะดําเนินการ
ยกเลิกรายการสัง่ ซื ้อนัน้ และแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อทราบ
ผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ ชําระเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ วจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันได้
้ เว้ นแต่จะได้ รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
เงินที่ได้ รับจากการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ และ/หรื อบัญชีเงินฝากประเภท
กระแสรายวันในนามของบัญชีสงั่ ซื ้อหรื อบัญชีกองทุนที่บริษัทจัดการเปิ ดขึ ้นที่ธนาคารพาณิชยซึง่ ดอกผลในช่วงระยะเวลา
เสนอขายหน่วยลงทุนทังหมดจะนํ
้
าเข้ าเป็ นผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- INTERNET
- บัตรเครดิต (ถ้ ามี)
- บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan)
- บริการผ่ านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ ามี)
- การชําระเงินค่ าซือ้ หน่ วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ
เช่น บริการรับชําระค่าสินค้ าและบริการ (Bil Payment) หรื อวิธีการอื่นใดเพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต
โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้ า โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็ นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด
-

การสั่งซือ้ โดยวิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน

การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึง่ (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”)
เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ โดย
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึง่ ได้ หกั ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุน
เปิ ดต้ นทาง (ถ้ ามี) เพื่อนําไปชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรื อกองทุนอื่นใด (“กองทุนเปิ ดต้ น
ทาง”) ตามที่บริ ษัทจัดการเปิ ดให้ บริ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาเข้ ากองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิ ้ล อิควิตี ้ ฟั นด์
(“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ได้
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อนึ่ง บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมให้ มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิ ด
ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิ ้ล อิควิตี ้ ฟั นด์” กับกองทุนเปิ ดอื่นๆ ภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการนอกเหนือจากกองทุนเปิ ด
้ ้ การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ด
ที่กําหนดข้ างต้ นได้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทังนี
ต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทางดังกล่าว จะต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ และ/หรื อหนังสือชี ้
ชวนของกองทุนเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง
อีกทัง้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคําสัง่ สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราว หรื อถาวรก็ได้ ในกรณี
ที่บริ ษัทจัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสัง่ สับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์สงู สุด หรื อมีผลกระทบในทางที่ดีต่อกองทุน
เปิ ดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และ/หรื อประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
วันและเวลาในการสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ เป็ น
วันและเวลาเดียวกันกับการส่งคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ ในโครงการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวน
ของทังกองทุ
้
นเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง และ/หรื อเงื่อนไข หรื อหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทจัดการกําหนด
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ ง
ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบก่อนวันเสนอขายหน่วยลงทุน โดยจะระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ โดยการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ด ต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ
- ช่ องทางอื่นๆ (ถ้ ามี)
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 การรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยระบุเป็ นจํานวน ดังนี ้
จํานวนเงิน

จํานวนหน่ วย

ไม่กําหนด

ไม่กําหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่ ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ได้ ทกุ วันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่ มเปิ ดทําการถึงเวลา 14.00 น.
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะดําเนินการหรื อมอบหมายให้ ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทําการรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนโดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะ
ในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึง่ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศ
ดังกล่าวไว้ แล้ วในเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ ซึง่ การชําระเงินค่าขายคืนจะโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
หรื อวิธีการอื่นใดอันจะเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรื อ prompt pay เป็ นต้ น
หรื อจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรื อนําส่งโดยผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แจ้ งความประสงค์ไว้
- บริษัทจัดการ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั 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)
บริ ษัทจัดการกําหนดให้ วนั ทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนเป็ นวันทําการตามปกติของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อวันทําการของ
กองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนลงทุนไว้ และ/หรื อวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่กองทุนหลักจดทะเบียน
และเป็ นวันทํ าการที่สามารถทําการชํ าระราคาและส่งมอบหลักทรั พย์ และ/หรื อวันทําการของตัวแทนขายกองทุนรวม
ต่างประเทศดังกล่าว และ/หรื อวันทําการที่บริ ษัทจัดการไม่ได้ รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื ้อขายหน่วยลงทุนจาก
กองทุนหลัก และ/หรื อตามที่บริ ษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม
บริษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็ นวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนให้ ทราบล่วงหน้ า โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัท
จัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทังนี
้ ้
บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุน
การขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิ ้ล อิควิตี ้ ฟั นด์
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2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ ขายหน่ วยลงทุน ?
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อปฏิเสธไม่รับ และ/หรื อระงับการดําเนินการตามคําสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุน และ/หรื อยกเลิกคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1. กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริ หารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็ นการไม่สามารถดํารง
สัด ส่ ว นตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด หรื อ อาจจะมี ผ ลทํ า ให้ ไ ม่ ส ามารถหาหลัก ทรั พ ย์ ที่ จ ะลงทุ น เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรื อก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
2. กรณีเอกสารหรื อข้ อมูลประกอบการซื ้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้ รับจากผู้ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามความเป็ นจริง
3. กรณี ที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนัน้ มีผลทําให้ จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรื อจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนที่
ได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
4. กรณี ที่การสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ มีผลทําให้ 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 ที่ ก ารสั่ง ซื อ้ หน่ ว ยลงทุน นัน้ ทํ า ให้ ห รื อ จะทํ า ให้ บุค คลหรื อ กลุ่มบุค คลเดี ยวกันใดตามที่ กํา หนดโดยสํา นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น
หรื อมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะเป็ นกรณีดงั กล่าว
7. กรณีอื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็ นในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง เช่น กฎหมาย
เกี่ ยวกับการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นหรื อการก่ อการร้ าย หรื อตามที่ บริ ษั ทจัดการเห็นสมควรเพื่ อ รั กษา
ผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรื อชื่อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริ ษัท
จัดการ
3. กองทุนรวมนีม้ ีข้อกําหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ ขายหรื อไม่ รับซือ้ คืน
หน่ วยลงทุนตามคําสั่งที่รับไว้ แล้ ว และการหยุดรั บคําสั่งซือ้ หรื อขายคืนหน่ วยลงทุนไว้ อย่ างไร ?
การเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เปิ ดไว้ แล้ วได้ เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. บริ ษัทจัดการพิจารณาโดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่า เกิด
กรณีที่เข้ าเหตุดงั ต่อไปนี ้
(1) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
หรื อ
(2) มีเหตุที่ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
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2. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่า ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถูกต้ อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา
ทังนี
้ ้ การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตาม 1 หรื อ 2 บริ ษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี ้
(1) เลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่
ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น และผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบเรื่ องดังกล่าวด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้ งการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้ อมทังจั
้ ดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้ รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 1 หรื อการรับรองข้ อมูลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 2 ต่อสํานักงาน
โดยพลัน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวให้
บริ ษัทจัดการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้ องชําระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที่ส่งคําสัง่ ขายคืน
ก่อนหลัง
การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว
1. บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว หรื อจะหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กําหนดไว้ ในโครงการ ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทําการซื ้อขายได้ ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี ้ โดย
ได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว ซึง่ ให้ กระทําได้ ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผัน
เวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรั พย์ หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่าง
สมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรื อ
(ค) มีเหตุจําเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) หากกองทุนรวมได้ ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้เกิดขึ ้น ซึง่ ก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ
(ก) ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทําการซื ้อขายได้ ตามปกติ ทังนี
้ ้ เฉพาะในกรณี
ที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์แห่งนันเกิ
้ นกว่าร้ อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทําให้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ อย่างเสรี และทําให้ ไม่สามารถโอนเงินออก
จากประเทศหรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ ตามปกติ หรื อ
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(ค) มีเหตุที่ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึง่
เหตุดงั กล่าวอยูเ่ หนือการควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้ วยแล้ ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคํา
สัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ลู งทุนเฉพาะราย หากปรากฏข้ อเท็จจริงดังต่อไปนี ้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการกระทําดังต่อไปนี ้
1. การกระทําที่เป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย หรื อ
3. การกระทําที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคําสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตาม
กฎหมาย
(ข) บริ ษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้ จักลูกค้ า และตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ าได้ ใน
สาระสําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้ าบริ หารจัดการกองทุนรวมภายใต้ การ
จัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิม ไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน
ได้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์และการค้ า
หลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผู้จดั การเงินทุนสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
ซึง่ ให้ กระทําได้ ไม่เกิน 3 วันทําการ
2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้ อ 1. และบริ ษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคํา
สัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว ให้ ทราบถึงการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้ อ 1 (1) (2) (3) หรื อ (5) ให้ เปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุน
ทัว่ 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 ขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้ อ 1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ้ ก่อนการเปิ ดรับ
คําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ณ วันทําการ
สุดท้ ายก่อนวันรายงานนันให้
้ สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเปิ ดขาย หรื อรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
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3. ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคา โดยแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใดๆ
โดยพลัน
4. ในกรณีที่วนั ทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สํานักงานได้ ประกาศกําหนดให้ เป็ นวันหยุดทําการ
ของบริ ษัทจัดการกองทุนรวมเป็ นกรณีพิเศษ ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ และคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
สําหรับวันดังกล่าว และต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าเกี่ยวกับการหยุดรับคําสัง่ ในกรณีดงั กล่าวไม่น้อยกว่า
5 วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยจัดให้ มีข้อมูลเรื่ องดังกล่าวไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ สถานที่ในการซื ้อขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
การหยุดขายหรื อรับซื ้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/หรื อ
หน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ ในโครงการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนของทังกองทุ
เงื่อนไข หรื อหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทจัดการกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดที่บริ ษัทจัดการกําหนด ซึ่งอยู่ภายใต้ การบริ หาร
ของบริษัทจัดการเท่านัน้ ได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการนํา
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้ นทาง ซึ่งได้ หกั ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือ
ครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้ นทาง (ถ้ ามี) เพื่อนําไปชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง
ทัง้ นี ้ การสับเปลี่ยนการถื อหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ด ต้ องเป็ นไปตามเงื่ อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการของทัง้
กองทุนเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง
5. กองทุนรวมนีก้ าํ หนดวิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจํากัดการโอนไว้ อย่ างไร ?
1. ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และ/หรื อ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงที่กองทุนรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
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6. ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ าทรั พย์ สนิ สุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุนและราคาขายและรั บซือ้ คืน
หน่ วยลงทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้ ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ www.uobam.co.th
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
1. กองทุนรวมนีม้ ีการออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรื อไม่ อย่ างไร ?
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- ใบหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
- รูปแบบอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกําหนด
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท จัดการขอสงวนสิท ธิ ใ นการพิจ ารณาออกเอกสารแสดงสิท ธิ ใ นหน่ว ยลงทุน รู ป แบบใดรู ป แบบหนึ่ง ให้ กับ
ผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรื อ
รู ปแบบที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ ไข หรื อเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริ ษัทจัดการกําหนด โดยผู้
สัง่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้ องขอเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์
และเงื่ อนไขที่บริ ษัทจัดการกํ าหนด และบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลง หรื อเพิ่มเติมรู ปแบบและ/หรื อ
เงื่ อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการ
จัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่าเป็ นการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม
2. ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจํากัดสิทธิในเรื่ องใด ภายใต้ เงื่อนไข อย่ างไร ?
้
นรวม บริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
กองทุนรวมจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้ นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุน
ชนิดดังกล่าวมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ เต็มตามจํานวนที่ถืออยู่
3. ช่ องทางและวิธีการที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้
สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิ ออกเสียงและการดํ าเนิ นการใช้ สิทธิ ออกเสียงของบริ ษัทจัดการ
ได้ ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th
4. กองทุนรวมนีม้ ีช่องทางและวิธีการร้ องเรี ยน อย่ างไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อได้ ที่
- บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท์ 0-2786-2222 หรื อ
- สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Centre) โทรศัพท์ 0-2033-9999
5. กองทุนรวมนีม้ ีนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่ างไร ?
ไม่มี
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการของกองทุนรวม
1. รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร
รายชื่อกรรมการ
1. นายลี ไหว ไฟ
2. นายทีโอ บุน เคียต
3. นายสัญชัย อภิศกั ดิ์ศิริกลุ
4. นางกัญลิกา บุษปวนิช
5. นายวนา พูลผล
คณะผู้บริหาร
1. นายวนา
2. นางสุนรี
3. นายเจิดพันธุ์
4. นางสาวรัชดา

ปะธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

พูลผล
พิบลู ย์ศกั ดิ์กลุ
นิธยายน
ตังหะรั
้ ฐ

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

2. จํานวนกองทุนรวมภายใต้ การบริหารจัดการของบริษัท
จํานวน 102 กองทุน (ข้ อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563)
3. มูลค่ าทรั พย์ สนิ สุทธิของกองทุนรวม
เท่ากับ 623,663,947.88 บาท (ข้ อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563)
4. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
IC Governance
1. นายวนา
2. นางสาวเฟง
3. นางสุนรี
4. นางสาวรัชดา
5. นายเจิดพันธุ์
6. นางสาวพัชราภา
7. นายจารุวตั ร
8. นางสาววรรณจันทร์
9. นางวิภาดา
10. นายปราโมทย์

พูลผล
ฟาง
พิบลู ย์ศกั ดิ์กลุ
ตังหะรั
้ ฐ
นิธยายน
มหัทธนกุล
ปรี ดิ์เปรมกุล
อึ ้งถาวร
ลัภยพร
เล้ าสมบูรณ์
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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. นางสาวชื่นสุมน
14. นางสาวอัญชลี
15. นางสาวนันทนัช
16. นางสาววรรณจันทร์
17. นายกิตติพงษ์
18. นางสาวสิริอนงค์
19. นายฐิ ติรัฐ

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

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 องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม
รวมทัง้ หน้ าที่ความรั บผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้ อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2564)
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 รัตนสิงห์ *, 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

 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

หน้ าที่ความ
รั บผิดชอบ
ฝ่ ายการลงทุน
สินทรัพย์ทวั่ โลก

ฝ่ ายการลงทุน
สินทรัพย์ทวั่ โลก

ฝ่ ายการลงทุน
สินทรัพย์ทวั่ โลก

* ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทุน และผู้จดั การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (ถ้ ามี)

6.

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนของกองทุนนี ้ มีดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2626-7777
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2205-7111
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
บริ ษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-3456
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2635-3123
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2949-1999
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2305-9000
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

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 เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2648-1111
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2207-2100
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด : โทรศัพท์ 0-2861-5508 , 0-2861-6090
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2111-1111
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2696-0000, 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
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, 0-2080-6000
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จํากัด โทรศัพท์ 0-2016-8600
บริษัทพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) : โทรศัพท์ 1621
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตังขึ
้ ้น

7. นายทะเบียนหน่ วยลงทุนของกองทุนนีค้ ือ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนนีค้ ือ
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1966-7
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 www.uobam.co.th
2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่ วนการถือหน่ วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่ วยลงทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกิ นข้ อจํ ากัดการถื อหน่วยลงทุนได้ ที่เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
www.uobam.co.th
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ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
1. ความเสี่ยงทางการตลาด (Market Risk)
คือความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้ าไปลงทุน ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานะการณ์ ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึง่ เป็ นความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
บริ ษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆรวมทังติ
้ ดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและยังสามารถ
ปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักได้ ตามความเหมาะสม ซึง่ จะเป็ นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน
2. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk)
ความเสี่ยงที่การลงทุนอาจประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทําให้ อตั ราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวน หาก
ค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง
แนวทางการบริ หารเพื่อลดความเสี่ยง:
กองทุนอาจใช้ เครื่ องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ซึ่งอาจมีต้นทุนสําหรับการทํา
ธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยอาจทําให้ ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น
3. 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)
แนวทางการบริ หารเพื่อลดความเสี่ยง :
กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีตวั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงเท่านัน้
ทังนี
้ ้การป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจทําให้ กองทุนเสียโอกาสที่จะได้ รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิ
เปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ ามกับที่กองทุนคาดการณ์ ไว้ อย่างไรก็ดีกองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่ค่สู ญ
ตาม ดังนัน้ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวกองทุนจะทําธุรกรรมกับธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้นหรื อธนาคารพาณิชย์
4. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้ าไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริ หาร, การเปลี่ยนแปลง
นโยบายทางด้ านเศรษฐกิจ หรื อสาเหตุอื่นๆ จนทําให้ ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด
แนวทางการบริ หารเพื่อลดความเสี่ยง:
บริ ษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆรวมทังติ
้ ดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและยังสามารถ
ปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักได้ ตามความเหมาะสม ซึง่ จะเป็ นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน
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5. ความเสี่ยงจากข้ อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภายในประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้ อกําหนด กฎเกณฑ์ หรื อนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลใน
การบริ หารประเทศ ซึ่งรวมถึงสาเหตุอื่นๆ ที่อาจทําให้ ไม่สามารถชําระหนี ้ได้ ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด รวมถึงอาจทําให้
กองทุนเกิดความเสี่ยงจากสัญญาสวอป และ/หรื อสัญญาฟอร์ เวิร์ดได้ ซึง่ มีผลต่อผลตอบแทนที่กองทุนจะได้ รับจากการลงทุน
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปั จจัยพื ้นฐาน
ต่างๆ ของประเทศที่กองทนลงทุนอย่างใกล้ ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนันๆ
้ เพื่อลดความเสี่ยงใน
ส่วนนี ้
6. ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk)
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะ
การเงิน และความเข้ มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึง่ จะถูกสะท้ อนออกมาในราคาของหุ้นที่มีการขึ ้นหรื อลงในขณะนันๆ
้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
กองทุนจะกระจายการลงทุนไปในบริ ษัทต่างๆ ทังที
้ ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ และผู้จดั การกองทุนจะทํา
การติดตามและศึกษาความเป็ นไปของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างใกล้ ชิด ซึ่งจะช่วยให้ กองทุนสามารถบริ หารความ
เสี่ยงได้ ดียิ่งขึ ้น โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดําเนินงานหรื อฐานะทางการเงินของบริ ษัทผู้ออกตราสารอย่างมีนยั สําคัญจะ
ได้ พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างเหมาะสม

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิ ้ล อิควิตี ้ ฟั นด์
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อัตราส่วนการลงทุน
ส่ วนที่ 1 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามผู้ออกทรั พย์ สนิ หรื อคู่สัญญา (Single entity limit)
ข้ อ
1
2

3
4

5

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

ตราสารภาครัฐไทย
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึ ้นไป

ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment gradeแต่ตํ่ากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

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
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 ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน หรื อศุกกู ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมาย
ไทย หรื อสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ ≤ 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน
และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรื อ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าว
ต้ องเป็ นบุคคลดังนี ้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรื อ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้ 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 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ไม่จํากัดอัตราส่วน

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิ ้ล อิควิตี ้ ฟั นด์

ไม่เกิน 20%1

ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะ
สูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) นํ ้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
benchmark + 5%
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ข้ อ

6

ประเภททรั พย์ สนิ
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ > 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน
ต้ องขึ ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ regulated market
ทรัพย์สนิ ดังนี ้
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุน
ทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตรา
สารทุนที่ผ้ อู อกตราสารอยูร่ ะหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มีการเพิกถอน
การเป็ นหลักทรัพย์ซื ้อขายใน SET หรื อของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมาย
ต่างประเทศ ซึง่ หุ้นของบริษัทดังกล่าวซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่
ไม่รวมถึงบริษัทที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มีการเพิกถอนหุ้น
ออกจากการซื ้อขายใน SET หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.3 หุ้นที่อยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
้ ้นตาม
6.4.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้กึง่ ทุน หรื อศุกกู ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนันในต่
้ างประเทศ หรื อผู้ออกจัดตังขึ
้ ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.ต่างประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้
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 นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ
filing
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ ≤ 397 วัน นับแต่วนั ที่
ลงทุน และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 6.4.3.1 หรื อ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตรา
สารดังกล่าวต้ องเป็ นบุคคลดังนี ้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้ อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศ ที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคลตามข้ อ
6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ > 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิ ้ล อิควิตี ้ ฟั นด์

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

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

7

8

ประเภททรั พย์ สนิ
ต้ องขึ ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ regulated market
6.5 DW ที่มี issuer rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี ้ ที่คสู่ ญ
ั ญามี credit rating3 อยู่ในระดับ investment grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
6.7 หน่วย property/ REITs ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
6.7.1 จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายใน
กระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อในตลาดซื ้อขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการแก้ ไข
เหตุที่อาจทําให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื ้อขายใน SET หรื อใน
ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้ มีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี (diversified
fund) ตามแนวทางที่สํานักงานกําหนด
6.8 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 (ในส่วนโครงการ) ที่จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการ
จดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET
หรื อของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจาก
การซื ้อขายใน SET หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
หน่วย property/ REITs ของกองทุนที่มีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐาน อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี (diversified
fund) ตามแนวทางที่สํานักงานกําหนด และมีลกั ษณะตาม 6.7.1
ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้ อ 1 - ข้ อ 7 (SIP)

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

ไม่จํากัดอัตราส่วน

รวมกันไม่เกิน 5%

1

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

ประเภททรั พย์ สนิ

1

การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ใน
กลุม่ กิจการเดียวกันหรื อการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน
ธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

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

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

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

1

เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่
นิติบคุ คลตามกฎหมายไทย (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 ้
2.1 B/E หรื อ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลี่ยนมือแต่ MFได้ ดําเนินการให้ มีการ
รับโอนสิทธิเรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด หรื อมี
เงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.3 total SIP ตามข้ อ 7 ของส่วนนี ้
(ข้ อนี ้ไม่ใช้ กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ที่
ลงทุนในตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรื อรอบการลงทุนของกองทุน หรื อมีการลงทุน
ใน derivatives เพื่อให้ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวมีอายุสอดคล้ องกับอายุกองทุน)
หน่วย property/REITs

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บัญชี เว้ นแต่เป็ น MF ที่มีอายุ
โครงการ < 1 ปี ให้ เฉลี่ยตามรอบ
อายุกองทุน

2

3

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิ ้ล อิควิตี ้ ฟั นด์

- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั MFที่อายุ
้ ้ เฉพาะ MFที่มี
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทังนี
อายุโครงการ ≥ 1 ปี

รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 20%
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ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

4

Reverse repo

ไม่เกิน 25%

5

Securities lending

ไม่เกิน 25%

6

ตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือที่ตวั ตราสารและผู้ออกตราสารที่ตํ่ากว่าที่
สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)

ไม่เกิน 20%

7

ตราสารดังนี ้ (total SIP)
7.1 ทรัพย์สนิ ตามข้ อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้
ออกทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
7.2 ตราสาร non-investment grade / unrated แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้
ตราสารกึง่ หนี ้กึ่งทุน ศุกกู หรื อตราสาร Basel III ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
7.2.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้ อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วน
การลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
7.2.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับตํ่ากว่า investment grade หรื อไม่มี
credit rating

รวมกันไม่เกิน 15%

** สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ product limit
ประเภททรั พย์ สนิ
8

อัตราส่ วน

derivatives ดังนี ้
8.1 การเข้ าทําธุรกรรม
derivatives ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อ
การลดความเสี่ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

8.2 การเข้ าทําธุรกรรม
global exposure limit
derivatives ที่มิใช่เพื่อ
8.2.1 กรณีกองทุน ไม่ มีการลงทุนแบบซับซ้ อน4
การลดความเสี่ยง (nonhedging)
จํากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้ องไม่เกิน 100% ของ
NAV
8.2.2 กรณีกองทุน มีการลงทุนแบบซับซ้ อน4
จํากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่าความเสียหายสูงสุด
(value-at-risk : VaR) ของ MF ต้ องเป็ นดังนี ้

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิ ้ล อิควิตี ้ ฟั นด์
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ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV
(2) relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้ อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
ที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้ อน (complex strategic investment) หรื อการลงทุนในสัญญาซื ้อ
ขายล่วงหน้ าที่มีความซับซ้ อน (exotic derivatives)

4

รายละเอียดของการคํานวณ ให้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานประกาศกําหนด

ส่ วนที่ 4 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน

1

หุ้นของบริ ษัทรายใดรายหนึง่

ทุกกองทุนรวมกันภายใต้ การจัดการของ บริ ษัทจัดการรายเดียวกันต้ องมี
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมด
้
ของบริษัทนัน้ (ไม่นบั รวมการถือหุ้นของกองทุนวายุภกั ษ์ )

2

ตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึ่งทุน ตรา
สาร Basel III และศุกกู ของผู้ออกราย
ใดรายหนึง่ (ไม่รวมถึงตราสารหนี ้
ภาครัฐไทย หรื อ ตราสารหนี ้ภาครัฐ
ต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี ้สินทางการเงิน (financial liability)5 ของ
ผู้ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีลา่ สุด ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารมีหนี ้สินทางการเงินที่ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด
บลจ. อาจนํามูลค่าหนี ้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี ้สินทาง
การเงินตามงบการเงินล่าสุดด้ วยก็ได้ โดยข้ อมูลหนี ้สินทางการเงินนัน้
จะต้ องเป็ นข้ อมูลที่มีการเผยแพร่เป็ นการทัว่ ไป และในกรณีที่ผ้ อู อกตรา
สารไม่มีหนี ้สินทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีลา่ สุด6 ให้ ใช้ อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามข้ อนี ้ของผู้ออกรายนันเป็
้ นรายครัง้ เว้ นแต่ใน
กรณีที่ผ้ อู อกตราสารได้ มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ
(bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้ อนี ้โดยเป็ นตราสารที่ออกใหม่
และมี credit rating อยูใ่ นระดับตํ่ากว่า investment grade หรื อไม่มี
credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้ การจัดการของ บลจ.
รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตรา
สารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ อู อกตราสารได้ มีการยื่นแบบ
filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้ พิจารณา
เป็ นรายโครงการ

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิ ้ล อิควิตี ้ ฟั นด์
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ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี ้
1. ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)

3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึง่

4

หน่วย property / REITs ของกองทุน
ใดกองทุนหนึง่

- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทังหมดของ
้
MF หรื อ กองทุน CIS
ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุนดังนี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทังหมดของกองทุ
้
น property
ที่ออกหน่วยนัน้ เว้ นแต่เป็ นหน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะ
ครบถ้ วนดังนี ้ โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง

5

หนี ้สินทางการเงิน (financial liability) ให้ พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผ้ อู อกตราสารดังกล่าวได้ จดั ทํางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนนั ้ โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพบัญชี หรื อมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial
Reporting Standards (IFRS) หรื อ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้ น
6
รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครัง้ แรกของผู้ออกตราสาร
ทังนี
้ ้การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วย
การลงทุนของกองทุน และหรื อที่แก้ ไขเพิ่มเติม
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิ ้ล อิควิตี ้ ฟั นด์
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ตารางค่าธรรมเนี ยม และค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
อัตราตาม
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บ
โครงการ 1
จากกองทุนรวม
1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวม
ไม่ เกิน 2.64825
ทัง้ หมด (ที่ประมาณการได้ )
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกิน 2.14 2
1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.08025 2
ไม่เกิน 0.4280 2
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน
2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
(ที่ประมาณการไม่ ได้ )
2.1 ค่าสอบบัญชี
ตามที่จ่ายจริง
2.2 ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
ตามที่จ่ายจริง
รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่
ไม่ เกิน 5.35 3
เรี ยกเก็บจริงทัง้ หมด
ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้ส่ ังซือ้ หรื อผู้ถือหน่ วย
ลงทุน
1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 4
2. ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน 4
3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 4
3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า
3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

เรี ยกเก็บจริง1

เรี ยกเก็บจริง1

เรี ยกเก็บจริง1

1/11/2562 - 31/10/2563

1/11/2561 - 31/10/2562

1/11/2560 - 31/10/2561

1.8511

1.8513

1.85

1.6050
0.0321
0.2140

1.6052
0.0321
0.2140

1.61
0.03
0.21

0.0090
0.0013
1.8614

0.0108
0.0007
1.8628

0.01
‐

1.86

อัตราตาม
โครงการ

เรี ยกเก็บจริง
2563

เรี ยกเก็บจริง
2562

เรี ยกเก็บจริง
2561

ไม่เกิน 2.00

1.50

1.50

1.50

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เกิน 2.00

ยกเว้ น 5

ยกเว้ น 5

ยกเว้ น 5

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

รายการละ 50 บาท
5. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ สกุล ที่อยู่ และการออกใบ
หน่วยลงทุน
ค่าตอบแทนที่ได้ รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee) : 0.6648% ของ NAV

ไม่มี
รายการละ 50 บาท 6

หมายเหตุ
1 ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้ างต้ น ได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มไว้ ด้วย (ถ้ ามี)
2 อัตราร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมดหั
้
กด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมดที
้
่ยงั ไม่ได้ รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบี ยนหน่วยลงทุน ของช่วงตัง้ แต่วันถัดจากวันที่คํ านวณมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ครั ง้ ล่าสุดจนถึงวันที่ คํานวณมูลค่าทรั พย์ สิน สุทธิ ณ ปั จจุบัน และเป็ นอัตราที่รวม
ภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ ว
3 อัตราร้ อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
4. อัตราไม่เกินร้ อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละคนไม่
เท่ากันได้ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียดหลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียม โดยปิ ดประกาศไว้ ที่หน้ าสํานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
(ถ้ ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
5 ปั จจุบนั ยกเว้ นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้ า (แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนด้ วย)
6 จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคําขอทํารายการ

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิ ้ล อิควิตี ้ ฟั นด์
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ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายไม่เกินร้ อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรื อ ค่าใช้ จ่ายจากที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการบริ ษัทจัดการของสงวน
สิทธิที่จะกระทําการดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นดังกล่าว โดยบริ ษัทจัดการจะเผยแพร่ ข้อมูลไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานที่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่ง
ของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิ ้ล อิควิตี ้ ฟั นด์
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กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิ้ล อิ ควิ ตี้ ฟันด์
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิ นและการก่อภาระผูกพัน

หลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินในประเทศ
เงินฝาก
ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (USD)
อื่นๆ
ทรัพย์สนิ อื่น
หนี ้สินอื่น
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินประเทศ SINGAPORE
หุ้นสามัญ
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
หน่วยลงทุน
United Global Durable Equities Fund (SG9999014021)
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
มูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิ ้ล อิควิตี ้ ฟั นด์

มูลค่ าตามราคาตลาด

%NAV

23,636,825.59

3.79

23,576,033.80
60,791.79
2,736,725.40

3.78
0.01
0.44

6,265,926.23
-3,529,200.83

1.00
-0.57

596,117,195.09

95.59

596,117,195.09
596,117,195.09
596,117,195.09

95.59
95.59
95.59

1,152,750.49

0.18

1,152,750.49
623,643,496.57

0.18
100.00
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิ้ล อิ ควิ ตี้ ฟันด์
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า
ประเภทสัญญา
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลีย่ น
สัญญาฟอร์ เวิร์ด

คู่สัญญา

อันดับความ
น่ าเชื่อถือ

วัตถุประสงค์

มูลค่ าตาม
ราคาตลาด

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

AAAAA+

ป้องกันความเสีย่ ง
ป้องกันความเสีย่ ง
ป้องกันความเสีย่ ง
ป้องกันความเสีย่ ง

212,725.80
5,764.20
-44,614.80
151,646.40

0.03
0.00
-0.01
0.02

13/11/2563
29/01/2564
29/01/2564
13/11/2563

212,725.80
5,764.20
-44,614.80
151,646.40

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

AA+
AA+
AA+
AA+
AA+
AA+
AA
AA
AA

ป้องกันความเสีย่ ง
ป้องกันความเสีย่ ง
ป้องกันความเสีย่ ง
ป้องกันความเสีย่ ง
ป้องกันความเสีย่ ง
ป้องกันความเสีย่ ง
ป้องกันความเสีย่ ง
ป้องกันความเสีย่ ง
ป้องกันความเสีย่ ง

227,190.60
17,111.60
39,376.80
86,416.80
208,210.50
10,389.50
347,033.39
-191,022.00
82,521.70

0.04
0.00
0.01
0.01
0.03
0.00
0.06
-0.03
0.01

13/11/2563
13/11/2563
13/11/2563
13/11/2563
13/11/2563
13/11/2563
13/11/2563
13/11/2563
29/01/2564

227,190.60
17,111.60
39,376.80
86,416.80
208,210.50
10,389.50
347,033.39
-191,022.00
82,521.70

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิ ้ล อิควิตี ้ ฟั นด์
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กําไร/ขาดทุน
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ตารางสรุ ปผลการดําเนิน
วันจดทะเบียนกองทุน

17 พ.ย. 58

วันสิน้ สุดรอบบัญชี

31 ต.ค 63

-

ผลตอบแทนที่มีอายุมากกว่าหรื อเท่ากับ 1 ปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนร้ อยละต่อปี

-

ดัชนีชี ้วัด : ดัชนี MSCI AC World ซึง่ เป็ นดัชนีเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้ วย
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน

-

เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ได้ จดั ทําขึ ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

-

ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึง
ผลการดําเนินงานในอนาคต

ผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown)

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิ ้ล อิควิตี ้ ฟั นด์

:

-34.1457%
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิ้ล อิ ควิ ตี้ ฟันด์
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิ กายน 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563
71.99%

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิ ้ล อิควิตี ้ ฟั นด์
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ข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิ น 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิ้ล อิ ควิ ตี้ ฟันด์
ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิ ้ล อิควิตี ้ ฟั นด์ มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยกลุม่ บุคคลใดบุคคลหนึง่
จํานวน 1 กลุม่ เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 41.1497
หมายเหตุ :
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ ที่ website ของบริษัทจัดการ http:// www.uobam.co.th

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิ ้ล อิควิตี ้ ฟั นด์
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คําเตือน / ข้อแนะนํา
 การพิจารณาร่ างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงานได้ รับรองถึงความ
ถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี ้เมื่อเห็นว่าการลงทุนใน
กองทุนนี ้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการลงทุนได้
 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติผ้ ลู งทุนอาจได้ รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
 กองทุนรวมเป็ นนิติบคุ คลแยกต่างหากจากบริ ษัทจัดการ ดังนัน้ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน ทังนี
้ ้ ผลการดําเนินงานของกองทุนนี ้ ไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั สถานะทางการ
เงินหรื อผลการดําเนินงานของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริ ษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์
หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิด
ความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
 ในกรณี ที่ผ้ ลู งทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้ วนส่วนข้ อมูลโครงการได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
 บริ ษัทจัดการใช้ ข้อมูลในอดีตในการคํานวนค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient)
กองทุนจึงมีความเสี่ยงหากสินทรัพย์อ้างอิง (underlying assets) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทาง
ที่ไม่เป็ นไปตามข้ อมูลในอดีต ซึง่ อาจทําให้ สญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ เต็มประสิทธิภาพ
 กองทุนไทยนําเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ (class USD) แต่จะมีการนําเงินในสกุล
เงินดอลล่าร์ สหรัฐไปลงทุนต่อในหลายสกุลเงินตามแต่ละประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุน ดังนัน้ กองทุนนี ้จึงมีความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทและดอลลาร์ สหรั ฐ และดอลลาร์ สหรั ฐและสกุลเงินอื่น ๆ จึงทําให้ มีความเสี่ยงด้ านอัตรา
แลกเปลี่ยนมากกว่ากองทุนรวมทัว่ ไป
 ผู้ลงทุน สามารถตรวจดูข้ อ มูล ที่ อ าจมี ผ ลต่อ การตัด สิน ใจลงทุน เช่ น การทํ า ธุร กรรมกับ บุค คลที่ เกี่ ย วข้ อ ง (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 ที่
สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริ ษัทจัดการจะสามารถกํากับ
และดูแลการซื ้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สทิ ธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงได้ จากประกาศที่ปิดไว้ หน้ าบริ ษัท
จัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
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 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ควรขอดูบตั รประจําตัวของบุคคลดังกล่าวที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ ด้วย
 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนให้ เข้ าใจและควรเก็บหนังสือชี ้ชวนไว้ เป็ นข้ อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อ
สงสัยให้ สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่อนซื ้อหน่วยลงทุน
 นักลงทุนควรทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 กองทุนรวมนี ้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ ตการลงทุน
โดยรวมของตนเองด้ วย

รวบรวมข้ อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2564
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บริษัทหลักทรั พย์ 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
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