หนังสือชีช้ วนส่ วนข้ อมูลกองทุนรวม
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United Harmony-Pop Fund : UPOP-M
ประเภทกองทุน

: กองทุนรวมผสม, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds,
กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF)

อายุโครงการ

: ไม่กําหนด

วันที่ได้ รับอนุมัตใิ ห้ จัดตัง้ และจัดการกองทุนรวม

: วันที่ 17 กันยายน 2562

วันจดทะเบียนกองทุนรวม

: วันที่ 30 กันยายน 2562

นโยบายการลงทุน

:

กองทุนจะเน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรื อ
กองทุนอีทีเอฟ (ETF) (กองทุนปลายทาง) ตังแต่
้ 2 กองทุนขึ ้นไป โดยจะมี net exposure ที่เกี่ยวข้ องกับความเสี่ยง
้ ้ กองทุนปลายทาง
ต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทังนี
อาจมีนโยบายลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง ดังนี ้ ตราสารทุน ตราสารหนี ้ โครงสร้ าง
พืน้ ฐาน อสังหาริ มทรั พย์ ทรัพย์ สินทางเลือก เช่น ทองคํา และ/หรื อนํ า้ มันดิบ และ/หรื อสินค้ าโภคภัณฑ์ และ/หรื อ
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด นอกจากนี ้กองทุนปลายทางอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งตรา
สารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตราสารหนี ้ที่ไม่ได้ รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และตราสารทุนที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities) โดย
ขึ ้นอยู่กบั นโยบายการลงทุนของกองทุนปลายทางนันๆ
้ ทังนี
้ ้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนปลายทางโดยเฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน รวมถึงอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ซึง่
อยูภ่ ายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้ อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
สําหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน
เงินฝาก รวมทังตราสารหนี
้
้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตราสารหนี ้
ที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และตราสารทุนที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted
้
างประเทศ หรื อหา
securities) และอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นใดที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกันทังในและต่
ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนดให้ กองทุนลงทุนได้

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
รวมทังอาจกู
้
้ ยืมหรื อทําธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืน หรื อธุรกรรมการซื ้อโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) และอาจจะลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) โดยเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด นอกจากนี ้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นใด
หรื อ หาดอกผลโดยวิธี อื่ น อย่า งใดอย่า งหนึ่ง หรื อ หลายอย่า งตามที่ ป ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ ประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
สําหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจจะลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ใน
แต่ละขณะ ซึ่งการใช้ เครื่ องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยอาจทําให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น
อย่างไรก็ตาม กองทุนมิได้ รับประกันผลตอบแทน และผู้ลงทุนอาจได้ รับผลตอบแทนที่ลดลงตํ่ากว่าอัตราผลตอบแทน
ของดัชนีชี ้วัด โดยระยะเวลาการลงทุนที่เหมาะสมควรเป็ นการลงทุนตังแต่
้ 3 ปี ขึ ้นไป
ผลตอบแทนที่ผ้ ูลงทุนจะได้ จากเงินลงทุน :
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป : ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุน ในรู ปของ
กําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่กองทุนเข้ าไปลงทุนไว้
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม : ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุน ในรูปของกําไรจาก
มูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่กองทุนเข้ าไปลงทุนไว้ และได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 2 สิน้ สุดวันที่ 31 สิงหาคม 2564
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
คําถามและคําตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สาํ คัญของกองทุนรวม
1. กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อมีการแบ่ งชนิดของหน่ วยลงทุนหรื อไม่
อย่ างไร ?
กองทุนนี ้ไม่กําหนดประเภทของผู้ลงทุน แต่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนโดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนดังนี ้
 หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป (ชื่อย่อ : UPOP) สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทัว่ ไป
 หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : UPOP-SSF) สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
เพื่อส่งเสริ มการออมระยะยาวของผู้ลงทุน
2. กองทุนรวมนีม้ ีจาํ นวนเงินทุนโครงการเท่ าใด ?
5,000 ล้ านบาท
บริ ษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ได้ จดทะเบียนไว้ กบั สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ ว
3. กองทุนรวมนีเ้ หมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสําหรั บเงินลงทุนลักษณะใด ?
สําหรั บผู้ถือหน่ วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
เหมาะสําหรับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่มงุ่ หวังผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เน้ นลงทุน
ในต่างประเทศ โดยควรเป็ นเงินลงทุนส่วนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ ในระดับปานกลางถึงสูง โดย
ผลตอบแทนที่กองทุนจะได้ รับส่วนใหญ่มาจากกําไรส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
สําหรั บผู้ถือหน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม ผู้ลงทุนจะต้ องถือหน่วยลงทุนไม่
น้ อยกว่า 10 ปี นับจากวันที่ลงทุน ดังนัน้ เงินลงทุนที่นํามาลงทุนควรจะเป็ นเงินออมระยะยาว และเป็ นเงินลงทุนส่วนที่
ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ ในระดับปานกลางถึงสูง
4. ปั จจัยใดที่มีผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?
 ความผันผวนทางด้ านราคาหรื อผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ ้นกับหลักทรัพย์หรื อตราสารที่กองทุนลงทุน
 การขาดสภาพคล่องของตราสาร
 ความผันผวนของราคาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
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5. กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ ูประกันเงินลงทุนหรื อเป็ นกองทุนรวมที่ม่ ุงเน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรื อไม่
อย่ างไร ?
กองทุนนี ้เป็ นกองทุนที่ไม่มีประกันและไม่ค้ มุ ครองเงินต้ น
6. กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่ างไร ?
วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี : ทุกวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี
7. กองทุนรวมนีม้ ีการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ าที่มิได้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดความเสี่ยงหรื อตราสารที่มี
ลักษณะของสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ าแฝง เป็ นอัตราส่ วนเท่ าใดของมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิของกองทุนรวม และ
จะมีผลกระทบทางลบที่มากที่สุดต่ อเงินลงทุนเป็ นอย่ างไร ?
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มิได้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความความเสี่ยงของพอร์ ต
การลงทุน และตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง โดยกองทุนกําหนดอัตราส่วนการลงทุนในสัญญา
ซื ้อขายล่วงหน้ าไว้ ไม่เกินร้ อยละ 100 ของมูลทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยผลกระทบทางลบที่มากที่สดุ จากการลงทุนใน
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าดังกล่าวไม่เกินมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนและกองทุนอาจมีผลตอบแทนของกองทุนตํ่า
กว่าผลตอบแทนที่ควรจะได้ รับเมื่อเปรี ยบเทียบกับกรณีที่กองทุนไม่ได้ ลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าดังกล่าว
8.

ลักษณะที่สาํ คัญของกองทุนรวมอื่นที่กองทุนลงทุนเกินกว่ าร้ อยละ 20 ของมูลค่ าทรั พย์ สนิ ของกองทุน ?
(ข้ อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563)
สรุ ปสาระสําคัญของ กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟั นด์ (UIF-N)

บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

วันที่จดทะเบียน

2 กุมภาพันธ์ 2559

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมผสม ประเภท Feeder Fund

อายุโครงการ

ไม่กําหนด

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ UNITED GLOBAL
DIVERSIFIED PORTFOLIOS - United Income Focus Trust - Class USD Dist ซึง่
เป็ นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป (Retail Fund) จัดตังและบริ
้
หารจัดการโดย UOB Asset
Management Ltd.

นโยบายการลงทุนของกองทุน
ต่ างประเทศ

กองทุน UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS - United Income Focus
Trust - Class USD Dist เป็ นกองทุนรวมต่างประเทศซึง่ จดทะเบียนในประเทศ
Singapore โดยกองทุนดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้ างรายรับอย่าง
สมํ่าเสมอให้ แก่ผ้ ลู งทุน และการเติบโตของเงินลงทุนในระยะกลางและระยะยาวโดย
กองทุนหลักจะลงทุนในทรัพย์สนิ ที่หลากหลายซึง่ รวมถึงทรัพย์สนิ ประเภทดังเดิ
้ ม
(เช่น ตราสารทุน และตราสารหนี ้ เป็ นต้ น) และทรัพย์สนิ ทางเลือกต่างๆ ทัว่ โลก (เช่น
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ตราสารหนี ้แปลงสภาพ หุ้นกู้
บุริมสิทธิและสกุลเงิน เป็ นต้ น)

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ฮาร์ โมนี-ป๊ อป ฟั นด์
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สรุ ปสาระสําคัญของ กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟั นด์ (UIF-N)
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ตัวชีว้ ัด

ดัชนี FTSE World Government Bond 10+ Years USD (Hedged) ซึง่ เป็ นดัชนี
เปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้ วยอัตรา
แลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน (75%), ดัชนี
MSCI AC World ซึง่ เป็ นดัชนีเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก (Master
Fund) ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณ
ผลตอบแทน (25%)

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายต่ างๆของกองทุน (อัตราร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทังหมดหั
้
กด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมด
้
ที่ยงั ไม่ได้ รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วง
ตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิครัง้ ล่าสุดจนถึงวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ ปั จจุบนั )
ค่ าธรรมเนียมการจัดการ

ไม่เกิน 2.14%

ค่ าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

ไม่เกิน 0.08025%

ค่ าธรรมเนียมการทะเบียน

ไม่เกิน 0.4280%

สรุ ปสาระสําคัญของ กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจคิ บอนด์ ฟั นด์ (UGIS-N)
บริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

วันที่จดทะเบียน

9 กุมภาพันธ์ 2560

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี ้ ประเภท Feeder Fund

อายุโครงการ

ไม่กําหนด

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะเน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ PIMCO GIS
Income Fund (Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลีย่ ในรอบปี บัญชีไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน กองทุนหลักเป็ นกองทุนเพื่อ
หารจัดการโดย PIMCO Global Advisors
ผู้ลงทุนทัว่ ไป (Retail Fund) จัดตังและบริ
้
(Ireland) Limited

นโยบายการลงทุนของกองทุน
ต่ างประเทศ

กองทุน PIMCO GIS Income Fund (Class I) มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อสร้ างกระแส
รายได้ ในระดับสูงโดยการบริหารการลงทุนอย่างรอบคอบ และมีวตั ถุประสงค์รองใน
การสร้ างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว กองทุนมีหลักการสําคัญในการ
กระจายการลงทุนไปในตราสารหนี ้ประเภทต่างๆทังภาครั
้
ฐและเอกชน ทัว่ โลกอย่าง
น้ อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ซึง่ อาจรวมถึง
(1) ตราสารหนี ้ภาคเอกชนทังที
้ ่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่าอันดับที่
สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าอันดับที่
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สรุ ปสาระสําคัญของ กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจคิ บอนด์ ฟั นด์ (UGIS-N)
สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ที่ออกโดยบริษัทเอกชนทัว่ โลกทังที
้ ่อยู่
ภายในกลุม่ ประเทศยุโรป, และนอกกลุม่ ประเทศยุโรปซึง่ รวมถึงกลุม่ ประเทศกําลัง
พัฒนา
(2) ตราสารหนี ้ภาครัฐ ที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศภายในกลุม่ ประเทศยุโรป,และ
ประเทศนอกกลุม่ ประเทศยุโรป รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้ องกับภาครัฐของประเทศ
เหล่านัน้
(3) ตราสารที่เกี่ยวข้ องกับ mortgage-related security และ Asset-backed
securities อื่นๆ และ
(4) Foreigncurrency positions ซึง่ รวมถึงสกุลเงินของประเทศกําลังพัฒนา ทังนี
้ ้
กองทุนหลักสามารถลงทุนใน loan participations และ/หรื อ loan assignments
และ/หรื อ CreditDefaultSwap (protection seller) อย่างไรก็ตาม การปรับสัดส่วน
การลงทุนใน Sector ต่าง ๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลา และในการลงทุน
ั้
นทางตรงในตราสาร และการลงทุนผ่านตรา
เหล่านี ้กองทุนสามารถทําได้ ทงการลงทุ
สารอนุพนั ธ์ กองทุนหลัก (Master Fund) อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient
portfolio management (EPM)) ได้
ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ตัวชีว้ ัด

ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD
ปรับด้ วยต้ นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท
ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้ านอัตรา
แลกเปลี่ยนประมาณร้ อยละ 90
ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD
ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน
ตามสัดส่วนที่ไม่ได้ ทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้ อยละ 10

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายต่ างๆของกองทุน (อัตราร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทังหมดหั
้
กด้ วยมูลค่าหนี ้สินทังหมด
้
ที่ยงั ไม่ได้ รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วง
ตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิครัง้ ล่าสุดจนถึงวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ ปั จจุบนั )
ค่ าธรรมเนียมการจัดการ

ไม่เกิน 2.14%

ค่ าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

ไม่เกิน 0.08025%

ค่ าธรรมเนียมการทะเบียน

ไม่เกิน 0.4280%

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงการลงทุนในกองทุนรวมอื่นตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน
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ผลการดําเนินงานตามแบบจําลองการลงทุน (Back Test)
แบบจําลองนี ้จัดทําขึ ้นเพื่อให้ ผ้ ลู งทุนเข้ าใจกลยุทธ์การลงทุนเท่านัน้ และไม่ใช่ผลตอบแทนในอนาคตที่กองทุนจะได้ รับ
1. เสมือนว่ามีการลงทุนตังแต่
้ พฤศจิกายน 2552 - กรกฎาคม 2562

Target Return

6.00

Standard Deviation

7.72

Sharpe Ratio

0.83

Maximum Drawdown*

-9.17

* Maximum Drawdown หมายถึง ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ ้นในช่วงเวลาที่พิจารณา
2. สมมติฐานของผลการดําเนินงานของแบบจําลอง ได้ แก่
1) จํานวนเงินลงทุนของกองทุนเท่ากับ 100% แบ่งลงทุนตามสัดส่วนทุกวันดังนี ้ ลงทุนใน Bloomberg Barclays
Global-Aggregate TR Hedged USD (30%), Global Aggregate Credit TR Hedged USD (5%), Global
High Yield TR Hedged USD (5%), SET Index TRI (3%) MSCI ACWI Net Return INDEX (35%) MSCI
ACWI Quality USD Net Return Index (9%), NASDAQ Index TR (7%), SET Property Fund & REITs TR
(1.5%), FTSE EPRA Nareit Global REITs NR USD (1.5%) และ LBMA Gold Price AM USD (3%)
โดยถึงแม้ แบบจําลองดังกล่าวจะใช้ ผลตอบแทนของ Index แต่ผลการดําเนินงานดังกล่าว ไม่ได้ เป็ นสิง่ รับรอง
ผลตอบแทนในอนาคต
2) ข้ อมูลทางสถิติของพอร์ ตการลงทุนมาจาก Morningstar
3) ความถี่ของข้ อมูลที่ใช้ ในการทําแบบจําลอง เป็ นข้ อมูลรายสัปดาห์ (rebalance รายไตรมาส)
คําเตือน : ผลการดําเนินงานของกองทุน อาจไม่เป็ นไปตามที่ระบุเพิ่มเติมตาม Back test และไม่ได้ เป็ นการรับประกัน
ผลตอบแทนในอนาคต
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ฮาร์ โมนี-ป๊ อป ฟั นด์
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับข้ อกําหนดในการซือ้ ขายและโอนหน่ วยลงทุน
1. กองทุนรวมนีม้ ีวธิ ีการขายและรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนอย่ างไร ?
 การสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน
ท่านสามารถลงทุนเป็ นจํานวนเงินขันตํ
้ ่า ดังนี ้
การสั่งซือ้ ครั ง้ แรก

การสั่งซือ้ ครั ง้ ถัดไป

ไม่กําหนด

ไม่กําหนด

ทังนี
้ ้ จํานวนเงินขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก และจํานวนเงินขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป ได้ รวมค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ ามี) แล้ ว
ทังนี
้ ้ การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษัทจัดการได้ รับเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนครบถ้ วนและได้ ทํารายการ
ขายหน่วยลงทุนแล้ วเพื่อให้ บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สงั่ ซื ้อจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้
เว้ นแต่ได้ รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ
อนึ่ง สําหรับการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพื่อให้ ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางด้ านภาษี นนั ้ ผู้สงั่ ซื ้อ หรื อผู้ลงทุน
มีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎหมายภาษี อากรด้ วย (รายละเอียดสามารถ
ศึกษาได้ จากคูม่ ือการลงทุน)
ท่านสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย
จนถึงเวลา 15.30 น. โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี ้
- บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน (ถ้ ามี)
ผู้สงั่ ซื ้อต้ องชําระเงินค่าซื ้อครัง้ เดียวเต็มตามจํานวนที่สงั่ ซื ้อโดยสามารถชําระเป็ น
- เงินสด เงินโอน
- เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรื อคําสั่งจ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชี เดียวกับ
สํานักงานของบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อ้ คืน (ถ้ ามี) หรื อวิธีอื่นใดที่บริ ษัทจัดการ
กําหนด โดยผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องลงวันที่ตามวันที่ที่สงั่ ซื ้อและขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อบัญชีเงินฝากประเภท
กระแสรายวัน หรื อบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการเปิ ดไว้ เพื่อการนี ้ของธนาคารดังต่อไปนี ้
- ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
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- ธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบต่อไป
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมบัญชีเพื่อการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามข้ างต้ นและบัญชี
สัง่ ซื ้ออื่นๆ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ซึ่งบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบในภายหลัง โดยจะแจ้ งให้
ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
หลังจากที่บริ ษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ได้ รับชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนจากผู้สงั่ ซื ้อแล้ ว
้ ้ การ
ผู้สงั่ ซื ้อจะได้ รับหลักฐานการรับชําระเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน ทังนี
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ได้ เรี ยกเก็บเงิน
ตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรื อคําสัง่ จ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้ างต้ น และได้ รับเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเต็ม
จํานวนแล้ ว
ในกรณี ที่ เช็ ค ดราฟต์ เช็ คธนาคาร หรื อคํ าสั่งจ่ายเงิ นธนาคารดังกล่าวถูกปฏิ เสธการจ่ ายเงิ น บริ ษั ทจัดการจะ
ดําเนินการยกเลิกรายการสัง่ ซื ้อนัน้ และแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อทราบ
ผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ ชําระเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ วจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันได้
้ เว้ นแต่
จะได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ เงินที่ได้ รับจากการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ ในบัญชี
เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และ/หรื อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันในนามของบัญชีสงั่ ซื ้อหรื อบัญชีกองทุน
ที่บริ ษัทจัดการเปิ ดขึ ้นที่ธนาคารพาณิชยซึ่งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทังหมดจะนํ
้
าเข้ าเป็ น
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- INTERNET (ถ้ ามี)
- บริการผ่ านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ ามี)
- บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan) (ถ้ ามี)
- การสั่งซือ้ หน่ วยลงทุนผ่ านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อ่ ืนๆ
- การชําระเงินค่ าซือ้ หน่ วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ
เช่น บริ การรับชําระค่าสินค้ าและบริ การ (Bill Payment) หรื อวิธีการอื่นใดเพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้ าทางเว็บไซต์ ของบริ ษัทจัดการ ทัง้ นี ้ การดําเนินการและหลักเกณฑ์ต้องเป็ นไปตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
-

การสั่งซือ้ โดยวิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน

ชนิดหน่ วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ ลงทุนทั่วไป
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดที่บริ ษัทจัดการกําหนดเท่านัน้ การสับเปลี่ยน
การถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) เพื่อซื ้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึง่ (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ โดยบริ ษัท
จัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้ นทาง ซึ่งได้ หกั ค่าธรรมเนียมใดๆที่สามารถหัก
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ฮาร์ โมนี-ป๊ อป ฟั นด์

7

จากเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ (ถ้ ามี) เพื่อนําไปชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง ทังนี
้ ้ บริ ษัท
จัดการอาจจะพิจารณาไม่อนุญาตให้ มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุนก็ได้ โดยขึ ้นอยู่กบั
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเริ่มเปิ ดให้ ทําการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน
และ/หรื อกองทุนอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเปิ ดให้ บริ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาเข้ ากองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ฮาร์ โมนี-ป๊ อป
ฟั นด์ นัน้ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
อนึ่ง บริ ษัทจัดการอาจจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมให้ มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิ ด
ยูไนเต็ด ฮาร์ โมนี-ป๊ อป ฟั นด์” กับกองทุนเปิ ดอื่นๆ ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการนอกเหนือจากกองทุนเปิ ดที่
้ ้ การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ด
กําหนดข้ างต้ นได้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทังนี
ต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทางดังกล่าว จะต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวน
ของกองทุนเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง
อีกทัง้ บริ ษัทจัดการอาจจะหยุดรับคําสัง่ สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราว หรื อถาวรก็ได้ ในกรณี ที่
บริ ษัทจัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสัง่ สับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์สงู สุด หรื อมีผลกระทบในทางที่ดีต่อ
กองทุนเปิ ดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
อนึง่ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ และจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ชนิดหน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ ยนการถื อหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดที่บริ ษัทจัดการกํ าหนดเท่านัน้ การ
สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”)
เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึง่ (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ โดย
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้ นทาง เพื่อนําไปชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมตามที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 15 ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สงั่ ซือ้ หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน (ในส่วนโครงการ) โดยบริ ษัทจัดการหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะเรี ยกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรงเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนยื่นคําสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่อนุญาตให้ มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุนก็ได้ โดย
ขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ทังนี
้ ้ ในการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุนสามารถทํารายการสับเปลี่ยนได้ เฉพาะกรณี
เป็ นการทํารายการภายใต้ ผ้ ถู ือหน่วยบุคคลเดียวภายใต้ หมายเลขผู้ถือหน่วยเดียวกันเท่านัน้ บริ ษัทจัดการไม่อนุญาติให้
มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้ ามหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่จะได้ รับการพิจารณาจากบริษัทจัดการเป็ นรายกรณี
ในการจัดการกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมนัน้ บริ ษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวันและเวลาที่ลงทุน และเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนโอนย้ ายหน่วยลงทุน
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บริษัทจัดการจะคํานวณต้ นทุน ผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้ าก่อน ออกก่อน” (First In
First Out – FIFO) โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด ทังนี
้ ้ วันที่ลงทุน หมายความว่า
วันที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมในแต่ละรายการ และในกรณีที่
รับโอนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออม หรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น ให้ หมายความถึงวันที่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนลงทุนเริ่มแรกในกองทุนรวมเพื่อการออมของรายการที่รับโอนนัน้
บริษัทจัดการจะจัดทําและจัดส่งหนังสือรับรองการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออมให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน โดยมีรายการตามหลักเกณฑ์ ที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน และ/หรื อ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องประกาศกําหนด ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกําหนดได้ ดังต่อไปนี ้
(1) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไปยังกองทุนรวม
เพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการ (ถ้ ามี)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออมตามที่บริ ษัทจัดการกําหนด ซึ่งอยู่ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกําหนด
การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อการออม (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออมอีกกองหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ โดยบริ ษัทจัดการหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้ นทางเพื่อ
นําไปชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุน
ที่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทังนี
้ ้ สําหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (กองทุนเปิ ด
ต้ นทาง) ไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น (กองทุนปลายทาง) ภายใต้ การบริ หาร
ของบริ ษัทจัดการ หากเปิ ดให้ บริการบริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าก่อนเปิ ดให้ บริ การทางเว็ปไซด์ของ
บริษัทจัดการ
(2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้ การบริ หารของ
บริ ษัทจัดการกับกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการอื่น
ก. กรณีที่กองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ เป็ นกองทุน
เปิ ดต้ นทาง
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออมภายใต้ การบริหารของบริ ษัทจัดการ (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ
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การออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกกองทุนหนึ่ง ที่อยู่ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการอื่น (“กองทุนเปิ ด
ปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวน
ข. กรณีที่กองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการเป็ นกองทุน
เปิ ดปลายทาง
การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วย
ลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการอื่น (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการ (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”)
ผู้ลงทุนจะต้ องดําเนินการให้ บริ ษัทจัดการอื่นของกองทุนเปิ ดต้ นทาง ชําระเงินที่ได้ จากการขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิ ดต้ นทางเข้ าบัญชีเงินฝากที่บริ ษัทจัดการได้ เปิ ดไว้ (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) รวมทังดํ
้ าเนินการให้ มีการ
จัดทําและส่งมอบเอกสารหลักฐานการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ แก่บริษัทจัดการ
(3) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการกับกองทุนรวมเพื่อการออม
หรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมตลาดเงิน และ/หรื อกองทุนอื่น
ใดภายใต้ การบริ หาร (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออม (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ที่อยู่ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการ
จัดการและ/หรื อหนังสือชี ้ชวน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้ หกั ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออก
จากกองทุนเปิ ดต้ นทาง (ถ้ ามี) และหักส่วนต่างค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ไปชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิ ดปลายทาง โดยใช้ ราคาขาย และเงื่อนไข ตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวน
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมให้ มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวม
อื่น (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
้ ้ การ
ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ทังนี
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดดังกล่าว จะต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ และ/หรื อ
หนังสือชี ้ชวน
ทังนี
้ ้ สําหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (“กองทุนเปิ ด
ต้ นทาง”) ไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ หากเปิ ดให้ บริ การบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุน
ทราบล่วงหน้ าก่อนวันเริ่มเปิ ดให้ บริการ ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง
อนึง่ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้ ทังนี
เพิ่มเติมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ และจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ ให้ บริ ษัทจัดการโอนย้ ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อ
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น บริ ษัทจัดการจะ
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โอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้ อมด้ วยผลประโยชน์ทงหมดภายใน
ั้
5 วันทําการนับแต่วนั ที่ได้ รับคําสัง่ จากผู้ถือหน่วย
ลงทุน เว้ นแต่ในกรณี ที่คณะกรรมการ กลต.หรื อสํานักงานคณะกรรมการ กลต.ให้ ความเห็นชอบหรื อมีประกาศ
กําหนดเป็ นอย่างอื่น
วันและเวลาในการสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ให้ เป็ นวันและเวลาเดียวกันกับการส่งคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ ในโครงการ และ/หรื อหนังสือ
ชี ้ชวนของทังกองทุ
้
นเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง และ/หรื อเงื่อนไข หรื อหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทจัดการกําหนด
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน เพื่อประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบก่อนวันเสนอขายหน่วยลงทุน โดย
จะระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ด ต้ องเป็ นไป
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ
ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มเปิ ดให้ ทําการสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุน
ตลาดเงิน และ/หรื อกองทุนอื่นใดตามที่บริ ษัทจัดการเปิ ดให้ บริ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาเข้ ากองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด
ฮาร์ โมนี-ป๊ อป ฟั นด์ นัน้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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การรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยระบุเป็ นจํานวน ดังนี ้
จํานวนเงิน

จํานวนหน่ วย

ไม่กําหนด

ไม่กําหนด

คําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ตอ่ เมื่อบริษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ได้ รับ
คําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนและได้ ทํารายการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแล้ ว ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสัง่
ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้ นแต่ได้ รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการหรื อมอบหมายให้ ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการถัดจากวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
ของวันทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึง่ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ระบุ
เกี่ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีเงิน
ฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อวิธีการอื่นใดอันจะเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต
เช่น e-wallet หรื อ prompt pay เป็ นต้ นหรื อจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่ง
้ ้ ตามที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนได้ แจ้ งความ
ทางไปรษณี ย์หรื อนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืน (ถ้ ามี) ทังนี
ประสงค์ไว้
หลักเกณฑ์ เพิ่มเติมสําหรั บหน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
ในการจัดการกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมนัน้ บริ ษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวันและเวลาที่ลงทุน และเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะคํานวณต้ นทุน ผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้ าก่อน ออกก่อน”
(First In First Out – FIFO) ทังนี
้ ้ วันที่ลงทุน หมายความว่า วันที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
ออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมในแต่ละรายการ และในกรณีที่รับโอนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการ
ออม หรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น ให้ หมายความถึงวันที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนลงทุนเริ่ มแรกในกองทุนรวม
เพื่อการออมของรายการที่รับโอนนัน้
บริ ษัทจัดการจะจัดทําหนังสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อ
การออม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกําหนดโดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน กลต. และจัดส่ง
หนังสือดังกล่าวให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อเป็ นข้ อมูลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในการ
ดําเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาเพิ่มเติม หรื อเก็บไว้ เป็ นหลักฐานให้ เจ้ าพนักงานของ
กรมสรรพากรตรวจสอบได้
ผู้ลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่ ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ได้ ทกุ วันทําการซื ้อขายคืนหน่วยลงทุนในระหว่างเวลาเริ่ มเปิ ดทําการถึง
เวลา 14.00 น. โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี ้
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- บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน (ถ้ ามี)
- INTERNET (ถ้ ามี)
- บริการผ่ านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ ามี)
- การสั่งขายคืนหน่ วยลงทุนผ่ านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อ่ ืนๆ
- ช่ องทางอื่นๆ (ถ้ ามี)
บริ ษัทจัดการจะประกาศวันที่เป็ นวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนให้ ทราบล่วงหน้ าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจจะเปลี่ยนแปลงวัน – เวลาซื ้อขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรื อวันส่งคําสัง่ ล่วงหน้ า
ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้ าทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
ท่านจะได้ รับชําระเงินภายใน 5 วันทําการถัดจากวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุนของวันทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้ นบั รวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึง่ บริ ษัทจัดการกองทุน
รวมได้ ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ ขายหน่ วยลงทุน ?
บริ ษัทจัดการอาจจะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อปฏิเสธไม่รับ และ/หรื อระงับการดําเนินการตามคําสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุน และ/หรื อยกเลิกคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้ าในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1. กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริ หารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็ นการไม่สามารถ
ดํารงสัดส่วนตามที่กฎหมายกําหนด หรื ออาจจะมีผลทําให้ ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรื อก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
2. กรณีเอกสารหรื อข้ อมูลประกอบการซื ้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้ รับจากผู้ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามความเป็ นจริง
3. กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทําให้ จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรื อจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวน
ที่ได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
4. กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทําให้ จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินที่บริ ษัทจัดการได้ รับอนุญาตให้
สามารถนํ า ไปลงทุน ในต่า งประเทศได้ หรื อ อาจเป็ นเหตุใ ห้ ไ ม่ ส ามารถบริ ห ารจัด การกองทุน ให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึง่ มีนโยบายที่จะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ
5. กรณีที่กองทุนต่างประเทศปฏิเสธไม่รับ และ/หรื อระงับการดําเนินการตามคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อยกเลิกคํา
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุน
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6. กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันทํ
้ าให้ หรื อจะทําให้ บคุ คลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามที่กําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
กองทุนหรื อมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะเป็ นกรณีดงั กล่าว
7. กรณีอื่นๆ ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็ นในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง เช่น
กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรื อการก่อการร้ าย หรื อตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควรเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรื อชื่อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคต
ของบริษัทจัดการ
3. กองทุนรวมนีม้ ีข้อกําหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ ขายหรื อไม่ รับ
ซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคําสั่งที่รับไว้ แล้ ว และการหยุดรั บคําสั่งซือ้ หรื อขายคืนหน่ วยลงทุนไว้ อย่ างไร ?
การเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจเลื่อนกํ าหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนที่มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเปิ ดไว้ แล้ วได้ เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. บริ ษัทจัดการพิจารณาโดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่า
เกิดกรณีที่เข้ าเหตุดงั ต่อไปนี ้
(1) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อ ย่า ง
สมเหตุสมผล หรื อ
(2) มีเหตุที่ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตุดงั กล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
2. ผู้ถือหน่วยลงทุน มีคํา สั่งขายคืนหน่ว ยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่า ราคารั บซื อ้ คื น
หน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลัง
และรายงานการชดเชยราคา
ทังนี
้ ้ การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตาม 1 หรื อ 2 บริ ษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังต่อไปนี ้
(1) เลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้
เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น และผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบเรื่ องดังกล่าวด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้ งการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้ อมทังจั
้ ดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการ
ได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 1 หรื อการรับรองข้ อมูลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 2 ต่อ
สํานักงานโดยพลัน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
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(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว
ให้ บริ ษัทจัดการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้ องชําระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที่ส่งคําสัง่
ขายคืนก่อนหลัง
การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว
1. บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย 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) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี ้ โดย
ได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจําเป็ นทํ าให้ ไม่สามารถจํ าหน่าย จ่ าย โอน หลักทรั พ ย์ หรื อทรั พย์ สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่า ง
สมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรื อ
(ค) มีเหตุจําเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) หากกองทุนรวมได้ ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้เกิดขึ ้น ซึง่
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ
(ก) ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทําการซื ้อขายได้ ตามปกติ ทังนี
้ ้ เฉพาะในกรณี ที่
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์แห่งนันเกิ
้ นกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทําให้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ อย่างเสรี และทําให้ ไม่สามารถโอนเงินออก
จาก ประเทศหรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ ตามปกติหรื อ
(ค) มีเหตุที่ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตุดงั กล่าวอยูเ่ หนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้ วยแล้ ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแก่
ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้ อเท็จจริงดังนี ้
(ก) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการกระทําอย่างใดอย่าง
หนึง่ ดังนี ้
1. การกระทํ า ที่ เ ป็ นความผิ ด มูล ฐานหรื อ ความผิ ด ฐานฟอกเงิ น ตามกฎหมาย เกี่ ย วกับ การป้ องกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย หรื อ
3. การกระทําที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคําสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกั ลูกค้ า และตรวจสอบ เพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า
ได้ ในสาระสําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้ าบริ หารจัดการกองทุนรวมภายใต้ การ
จัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน
ได้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ
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การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์และการค้ าหลักทรัพย์และ
การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผู้จดั การเงินทุนสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ซึง่ ให้ กระทําได้ ไม่เกิน
3 วันทําการ
(6) อยูใ่ นระหว่างดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม
2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้ อ 1. และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อหยุด
รับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว ให้ ทราบถึงการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้ อ 1. (1) (2) (3) หรื อ (5) ให้ เปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและ ผู้
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 อ 1. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ้ ก่อนการ
เปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ณ
วันทําการสุดท้ ายก่อนวันรายงานนันให้
้ สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุน
(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 องและผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลัง
และรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการหยุดขายหน่วย
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 สําหรับวันดังกล่าว และต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าเกี่ยวกับการหยุดรับคําสัง่ ในกรณี
ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยจัดให้ มีข้อมูลเรื่ องดังกล่าวไว้ ในที่เปิ ดเผย
ณ สถานที่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริ ษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรื อรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
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การหยุดขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่มีความจําเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้ บริ ษัท
จัดการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืนหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ เป็ นการชัว่ คราวตามระยะเวลาที่
เห็นสมควร แต่รวมแล้ วต้ องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
4. วิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่ างไร ?
วิธีการหรื อช่องทางการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน ให้ ใช้ วิธีหรื อช่องทางเดียวกันกับการส่งคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืน
้
นเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง
หน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ ในโครงการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนของทังกองทุ
และ/หรื อเงื่อนไข หรื อหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออมที่บริ ษัทจัดการกําหนด ซึง่ อยู่
ภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการเท่านัน้ ได้ ที่บริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) โดยบริ ษัท
จัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้ นทาง ซึง่ ได้ หกั ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้ นทาง (ถ้ ามี) เพื่อนําไปชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิ ดปลายทาง
ทังนี
้ ้ การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ด ต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการของทัง้
กองทุนเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง
อนึง่ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้ ทังนี
เพิ่มเติมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบทาง
เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และบริ ษัทจัดการจะแยกคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด ซึ่งอาจจะมี
มูลค่าเท่ากันหรื อแตกต่างกันได้
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. บริษัทจัดการหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรื อจํานําหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด
เพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ทังนี
6. ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ าทรั พย์ สนิ สุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุนและราคาขายและรั บซือ้ คืน
หน่ วยลงทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้ ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ฮาร์ โมนี-ป๊ อป ฟั นด์
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
1. กองทุนรวมนีม้ ีการออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรื อไม่ อย่ างไร ?
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
-

ใบหน่วยลงทุน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
รูปแบบอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกําหนด

ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่งให้ กบั ผู้สงั่ ซื ้อ
หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรื อรูปแบบ
ที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ ไข หรื อเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริ ษัทจัดการกําหนด โดยผู้สงั่ ซื ้อ
หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้ องขอเปลี่ยนรู ปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขที่บริ ษัทจัดการกําหนด และบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรื อเพิ่มเติมรู ปแบบและ/หรื อเงื่อนไขใน
การออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม
และไม่ถือว่าเป็ นการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม
2. ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจํากัดสิทธิในเรื่ องใด ภายใต้ เงื่อนไข อย่ างไร ?
้
นรวม
ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกิน ดังกล่าว เว้ นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิด
หน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ เต็มตามจํานวนที่ถืออยู่
3. ช่ องทางและวิธีการที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการ
ใช้ สทิ ธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงของบริ 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
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ฮาร์ โมนี-ป๊ อป ฟั นด์

18

คําถามและคําตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้ 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 าที่บริ หาร

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
UPOP
เท่ากับ 2,360,310,456.93 บาท (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563)
UPOP-SSF เท่ากับ 2,835,429.03บาท (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ฮาร์ โมนี-ป๊ อป 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. นางสาวชื่นสุมน
14. นางสาวอัญชลี
15. นางสาวนันทนัช
16. นางสาววรรณจันทร์
17. นายกิตติพงษ์
18. นางสาวสิริอนงค์
19. นายฐิ ติรัฐ
5.

นิธยายน
มหัทธนกุล
ศรี มหาลาภ
ณัฐวุฒิ
จันทนคีรี
กุลกาญจนาธร
ธรรมลงกรต
ประมวลวัลลิกลุ
ปรี ด์เิ ปรมกุล
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

รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัตกิ ารศึกษา และประสบการณ์ การทํางานที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการ
กองทุนรวม 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), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต, มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
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ประสบการณ์ ทาํ งาน
หน้ าที่ความ
ที่เกี่ยวข้ องกับ
รั บผิดชอบ
การบริหารจัดการกองทุนรวม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ, ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวั่ โลก, หัวหน้ าฝ่ ายการลงทุน
สินทรัพย์ทวั่ โลก
บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ,
บลจ.ยูโอบี (ไทย) จํากัด
Assistant Managing Director – Investment
Department, Siam City Asset Management
Senior Fund Manager, TISCO Asset Management
Senior Consultant, Price Water House Coopers
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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 ), จุฬาลงกรณ์
บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
มหาวิทยาลัย
 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
 เศรษฐศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ),
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 การกองทุนและผู้จดั การสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (ถ้ ามี)

6. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนของกองทุนนี ้ มีดังนี ้
รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรั บซือ้ คืน
1. ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2285-1555
2. บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1621

UPOP



UPOP-SSF


7. นายทะเบียนหน่ วยลงทุนของกองทุนนีค้ ือ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนนีค้ ือ
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2299-2668 โทรสาร 0-2242-3497 หรื อ 0-2242-3679
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์แล้ วยังมีหน้ าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์
นอกจากหน้ าที่ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย
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ช่ องทางที่ผ้ ูลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้
1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้ ที่
- บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
- เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ www.uobam.co.th
2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่ วนการถือหน่ วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่ วยลงทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนได้ ที่เว็บไซต์ของบริ ษัท
จัดการ www.uobam.co.th
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ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
1. ความเสี่ยงทางการตลาด (Market Risk)
คือความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้ าไปลงทุน ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานะการณ์
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึง่ เป็ นความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
บริ ษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆรวมทังติ
้ ดตามสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและยัง
สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักได้ ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็ นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rare Risk)
ความเสี่ยงทัว่ ไปที่ราคาของตราสารหนี ้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยและ
ตามปกติตราสารหนี ้ที่มีอายุคงเหลือยิ่งยาวนานเท่าไร การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยก็จะยิ่งมีผลกระทบต่อราคา
ของตราสารมากขึ ้นมากขึ ้นเท่านัน้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
บริ ษัทจัดการสามารถลดความเสี่ยงด้ านนี ้ลงได้ โดยติดตามวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับราคาของตราสาร
อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง
3. ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk)
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร
ฐานะการเงิน และความเข้ มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึง่ จะถูกสะท้ อนออกมาในราคาของหุ้นที่มีการขึ ้นหรื อลงในขณะนันๆ
้
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง :
กองทุนจะกระจายการลงทุนไปในบริ ษัทต่างๆ ทังที
้ ่อยูใ่ นกลุม่ ธุรกิจเดียวกัน และกลุม่ ธุรกิจอื่นๆ และผู้จดั การกองทุนจะ
ทําการติดตามและศึกษาความเป็ นไปของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างใกล้ ชิด ซึ่งจะช่วยให้ กองทุนสามารถ
บริ หารความเสี่ยงได้ ดียิ่งขึ ้น โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดําเนินงานหรื อฐานะทางการเงินของบริ ษัทผู้ออกตราสาร
อย่างมีนยั สําคัญจะได้ พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างเหมาะสม
4. ความเสี่ยงจากความมั่นคงของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
ความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นจากการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัทผู้ออกตราสาร รวมทังความสามารถในการจ่
้
ายคืน
เงินต้ นและดอกเบี ้ย
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
บริ ษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้ านนี ้ลงได้ จากการเลือกลงทุนในตราสารที่มีคณ
ุ ภาพดีทงในด้
ั ้ านความน่าเชื่อถือ และ
ความสามารถในการชําระหนี ้ของผู้ออกตราสาร
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5. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนในตราสารที่มีอัตราผลตอบแทนสูง (High Yield Instruments)
กองทุนอาจลงทุนในพันธบัตรหรื อตราสารหนี ้อื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง ตราสารหนี ้และหรื อเงินฝากในสถาบัน
การเงินที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าอันดับที่สามาถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และที่ไม่ได้ มีการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ (Unrated) ที่มีผลอัตราตอบแทนสูง ตราสารเหล่านี ้มักมิได้ มีการซื ้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และมัก
มีการซื ้อขายในศูนย์ซื ้อขายนอกจากตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีความโปร่ งใสน้ อยกว่า และมีส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื ้อ
กับราคาเสนอขายที่กว้ างกว่า นอกจากนี ้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่ผ้ อู อกตราสารไม่ได้ มีหลักทรัพย์ซื ้อขายอยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งใดๆ ซึง่ ทําให้ การป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนดังกล่าวทําได้ ยากยิ่งขึ ้น นอกจากนี ้ ผู้
ออกตราสารที่มีอัตราผลตอบแทนสูงมักมีความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอน เกี่ยวกับสภาพธุรกิจ การเงินหรื อ
เศรษฐกิจ อันอาจทําให้ ผ้ อู อกตราสารไม่สามารถชําระดอกเบี ้ยและเงินต้ นได้ ตามกํานหนด ซึง่ สูงกว่าผู้ออกตราสารที่มี
ผลตอบแทนตํ่ากว่า เนื่องจากโดยทัว่ ไป ตราสารที่มีผลอัตราตอบแทนสูงมักจะมีความผันผวนสูงกว่า และอาจเป็ นตรา
สารด้ อยสิทธิ กว่าตราสารหรื อภาระผูกพันอื่ น ๆ ที่มีอยู่ของผู้ออกตราสารซึ่งอาจได้ รับการคํ า้ ประกันจากทรั พย์ สิน
ทัง้ หมดหรื อเกื อบทัง้ หมดของผู้ออกตราสาร นอกจากนี ้ ผู้ออกตราสารดังกล่าวอาจไม่ได้ ให้ คํารั บรองทางการเงิน
(financial covenants) ใดๆ หรื ออยูภ่ ายใต้ ข้อจํากัดเกี่ยวกับการก่อหนี ้เพิ่มใดๆ ซึง่ ส่งผลให้ ความเสี่ยงจากการลงทุนใน
ตราสารดังกล่าวของกองทุนสูงขึ ้น
มูลค่าตลาดของตราสารที่ ไ ด้ รับการจัดอัน ดับ ความน่า เชื่ อ ถื อ ตํ่ า กว่า อัน ดับ ที่ สามารถลงทุน ได้ (Non-Investment
Grade) หรื อ ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) เหล่านี ้มีแนวโน้ มที่จะสะท้ อนถึงพัฒนาการของธุรกิจ
มากกว่าตราสารที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ซึ่งจะตอบสนองกับความผันผวน
ของระดับอัตราดอกเบี ้ยในตลาดโดยทัว่ ไปเป็ นหลัก และมีแนวโน้ มที่จะมีความอ่อนไหวกับสภาวะเศรษฐกิจ มากกว่า
ตราสารที่จะได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ บริ ษัทที่ออกตราสารเหล่านี ้มักจะมีหนี ้สูง
(highly leveraged) และอาจจะไม่มีวิธีการจัดหาเงินทุนในรูปแบบอื่น ดังนัน้ จึงมีความเป็ นไปได้ ที่การถดถอยของภาวะ
เศรษฐกิจครัง้ ใหญ่อาจมีผลกระทบต่อตลาดสําหรับตราสารประเภทนี ้อย่างร้ ายแรง และอาจมีผลกระทบในทางลบต่อ
มูลค่าของตราสารประเภทนี ้ นอกจากนี ้ มีความเป็ นไปได้ ที่ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าอาจมีผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อ
ความสามารถของผู้ออกตราสารที่จะชํ าระคืนเงิน ต้ นและดอกเบี ย้ ทําให้ มีความเสี่ยงจากการผิดนัดของตราสาร
ดังกล่าวมากขึ ้น
6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (Derivatives Risk)
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าบางประเภทอาจมีการขึ ้นลงผันผวน (Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พื ้นฐาน ดังนันหากกองทุ
้
นมี
การลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่าวย่อมทําให้ สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื ้นฐาน (Underlying
Security)
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีตวั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง
เท่านัน้ ทัง้ นี ก้ ารป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจทําให้ กองทุนเสียโอกาสที่จะได้ รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึน้ หากอัตรา
แลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ดีกองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการ
ที่ค่สู ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตาม ดังนัน้ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวกองทุนจะทําธุรกรรมกับธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
หรื อธนาคารพาณิชย์

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ฮาร์ โมนี-ป๊ อป ฟั นด์

24

7. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้ าไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริ หาร, การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้ านเศรษฐกิจ หรื อสาเหตุอื่นๆ จนทําให้ ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตรงตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
แนวทางการบริ หารเพื่อลดความเสี่ยง:
บริ ษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆรวมทังติ
้ ดตามสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคาและยัง
สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักได้ ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็ นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
8. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk)
ความเสี่ยงที่การลงทุนอาจประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทําให้ อตั ราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวน
หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง
แนวทางการบริ หารเพื่อลดความเสี่ยง:
กองทุนอาจใช้ เครื่ องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ซึง่ อาจมีต้นทุนสําหรับการ
ทําธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยอาจทําให้ ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้น
9. ความเสี่ยงจากข้ อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้ อกําหนด กฎเกณฑ์ หรื อนโยบาย
ต่างๆ ของรัฐบาลในการบริ หารประเทศ ซึ่งรวมถึงสาเหตุอื่นๆ ที่อาจทําให้ ไม่สามารถชําระหนี ้ได้ ตรงตามระยะเวลาที่
กําหนด รวมถึงอาจทําให้ กองทุนเกิดความเสี่ยงจากสัญญาสวอป และ/หรื อสัญญาฟอร์ เวิร์ดได้ ซึง่ มีผลต่อผลตอบแทน
ที่กองทุนจะได้ รับจากการลงทุน
แนวทางการบริ หารเพื่อลดความเสี่ยง :
บริ ษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจน
ปั จจัยพื ้นฐานต่างๆของประเทศที่กองทนลงทุนอย่างใกล้ ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนันๆ
้ เพื่อ
ลดความเสี่ยงในสวนนี ้
10. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่ องของตราสาร (Liquidity Risk)
ซึ่งเกิดขึน้ จากการที่กองทุนไม่สามารถจํ าหน่ายหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอัน
สมควร หรื อตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนทําการซื ้อขายหลักทรัพย์อาจจะหยุดรับคําสัง่ ซื ้อขายเนื่องจากสภาวะตลาดใน
ขณะนัน้ ความเสี่ยงข้ างต้ นอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
กองทุนสามารถลดความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องได้ โดยพิจารณาเลือกลงทุนในกองทุนหรื อตลาดหลักทรัพย์ที่มีสภาพ
คล่อง และมีเงื่อนไขการซื ้อขายหน่วยลงทุนที่สอดคล้ องหรื อเอื ้อกับการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนแนวทางการ
บริ หารความเสี่ยงการที่กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารแห่งหนีทีมี่้ ลกั ษณะคล้ ายเงินฝาก หรื อตรา
สารหนี ้ระยะสัน้ เพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุนและลดความเสี่ยงจากการรับชําระคืน จึงทําให้ ช่วยลดความเสี่ยง
ด้ านสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนได้
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11. ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว (Concentration risk) หมายถึง การกระจุกตัวของการลงทุนในหลักทรัพย์จํานวนน้ อย
และการกระจุกตัวของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม หรื อในแต่ละภูมิภาคอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อผล
การดําเนินงานของกองทุน
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อัตราส่ วนการลงทุน
ส่ วนที่ 1 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามผู้ออกทรั พย์ สนิ หรื อคู่สัญญา (Single entity limit)
ข้ อ
1
2

ประเภททรั พย์ สนิ
ตราสารภาครัฐไทย
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึ ้นไป
2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
แต่ตํ่ากว่า 2 อันดับแรก

3
4

5

หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้ อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้ อ 1 หรื อ ข้ อ 3.13.2
ส่วนที่ 2 ข้ อ 1
เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผ้ รู ับฝากหรื อผู้ออก
ตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
4.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี
้ ้ เฉพาะเงินฝากหรื อตราสาร
ที่รัฐบาลเป็ นประกัน
ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน SN หรื อศุกกู
ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย หรื อสาขาของ ธพ.
ต่างประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ < 397 วัน
นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรื อ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ น
บุคคลดังนี ้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่าด้ วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ฮาร์ โมนี-ป๊ อป ฟั นด์

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%

ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%1

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

6

ประเภททรั พย์ สนิ
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ า
แห่งประเทศไทย
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 วัน นับแต่
วันที่ลงทุน ต้ องขึ ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ regulated market
ทรัพย์สนิ ดังนี ้
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขาย
หลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาด
ซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน
ที่ผ้ อู อกตราสารอยูร่ ะหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจ
ทําให้ มีการเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซื ้อขายใน SET
หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) นํ ้าหนักของทรัพย์สนิ ที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%

6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นไม่วา่ ตาม
กฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ ซึง่ หุ้นของ
บริ ษัทดังกล่าวซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สําหรับ
ผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริ ษัทที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการ
แก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื ้อขาย
ใน SET หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.3 หุ้นที่อยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
6.4.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึ่งทุน SN หรื อศุกกู
ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนันในต่
้ างประเทศ หรื อผู้ออกจัดตังขึ
้ ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.
ต่างประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ ธพ.
ในประเทศไทย) หรื อเป็ นตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating2 อยู่ในระดับ investment grade
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ฮาร์ โมนี-ป๊ อป ฟั นด์
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ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

6.4.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรื อ
ในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ 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 น
บุคคลดังนี ้
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 สถาบันการเงินต่างประเทศ
ที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตามข้ อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ > 397 วัน
นับแต่วนั ที่ลงทุน 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 อยูใ่ นระดับ
investment grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
6.7 หน่วย infra หรื อหน่วย property ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
6.7.1 จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อ
การจดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาด
ซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
หน่วยดังกล่าวที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุ
ที่อาจทําให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจาก
การซื ้อขายใน SET หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
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ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้ มีลกั ษณะกระจาย
การลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
อสังหาริมทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที่สํานักงานกําหนด
6.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยูใ่ นระหว่าง
IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุ
ที่อาจทําให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื ้อขายใน SET
หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้ อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้ อ 2 หรื อ ข้ อ 3.13.2
ส่วนที่ 2 ข้ อ 2 ที่จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจด
ทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ
SET หรื อของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มีการเพิกถอน
หน่วยดังกล่าวออกจากการซื ้อขายใน SET หรื อในตลาดซื ้อขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
7

หน่วย infra หรื อหน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะกระจายการ
ลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า
แล้ วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สํานักงานกําหนด และ
มีลกั ษณะตาม 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 ได้

3

กรณีเป็ นการลงทุนในต่างประเทศที่คสู่ ญ
ั ญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภมู ิลําเนาอยู่ตา่ 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 ฮาร์ โมนี-ป๊ อป ฟั นด์
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ส่ วนที่ 2 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)*
ข้ อ
1

ประเภททรั พย์ สนิ
การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุม่
กิจการเดียวกันหรื อการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทาง
การเงินกับบริษัทดังกล่าว

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

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

ส่ วนที่ 3 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามประเภททรั พย์ สนิ (product limit) **
ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

1

เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรื อ P/N ที่นิติบคุ คลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ น
ผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรื อคูส่ ญ
ั ญา ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
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 P/N ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลี่ยนมือแต่ MFได้ ดําเนินการให้ มีการ
รับโอนสิทธิเรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด
หรื อมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึง่ จดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอ
ขายตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายตรา
สารหนี ้ที่ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้ อ 5 ของส่วนนี ้
(ข้ อนี ้ไม่ใช้ กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ที่

2

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ฮาร์ โมนี-ป๊ อป ฟั นด์

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บัญชี
เว้ นแต่เป็ น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี
ให้ เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั MF ที่อายุกองทุน
้ ้ เฉพาะ MF ที่มี
คงเหลือ < 6 เดือน ทังนี
อายุโครงการ > 1 ปี

รวมกันไม่เกิน 25%
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ข้ อ

3
4
5

ประเภททรั พย์ สนิ
ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่
เกินอายุกองทุนหรื อรอบการลงทุนของ MF หรื อมีการลงทุนใน
derivatives เพื่อให้ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวมีอายุสอดคล้ องกับอายุกองทุน)
reverse repo
securities lending
total SIP ซึง่ ได้ แก่ ทรัพย์สนิ ตามข้ อ 8 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนสําหรับ MF ทัว่ ไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณ
ตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคู่สญ
ั ญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตรา
สารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน SN ศุกกู หรื อตราสาร Basel III ที่มีลกั ษณะ
ครบถ้ วนดังนี ้
5.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้ อ 6 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วน
การลงทุนสําหรับ MF ทัว่ ไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณ
ตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
5.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับตํ่ากว่า investment grade หรื อไม่มี
credit rating

ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

6

derivatives ดังนี ้
6.1 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)
6.2 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อ
การลดความเสี่ยง (non-hedging)

4

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%

อัตราส่ วน
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
global exposure limit
6.2.1 กรณี MF ไม่ มี การลงทุนแบบซับซ้ อน 4
จํากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้ อง
ไม่เกิน 100% ของ NAV
6.2.2 กรณี MF มี การลงทุนแบบซับซ้ อน 4
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 การลงทุนในสัญญา
ซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้ อน (complex strategic investment)
หรื อการลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีความซับซ้ อน (exotic derivatives)

รายละเอียดของการคํานวณ ให้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานประกาศกําหนด

** หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ product limit

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ฮาร์ โมนี-ป๊ อป ฟั นด์
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ส่ วนที่ 4 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

1

หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่

2

ตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน ตราสาร
Basel III และศุกกู ของผู้ออกรายใดรายหนึง่
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ภาครัฐไทยหรื อตรา
สารหนี ้ภาครัฐต่างประเทศ)

อัตราส่ วน
ทุก MF รวมกันภายใต้ การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้ องมีจํานวนหุ้น
ของบริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้
2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี ้สินทางการเงิน (financial liability)5 ของผู้
ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ล่าสุด ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารมีหนี ้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อน
ครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจ
นํามูลค่าหนี ้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี ้สินทางการเงินตามงบ
การเงินล่าสุดด้ วยก็ได้ โดยข้ อมูลหนี ้สินทางการเงินนันจะต้
้ องเป็ นข้ อมูลที่มี
การเผยแพร่เป็ นการทัว่ ไป และในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารไม่มีหนี ้สินทางการเงิน
ตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด6 ให้ ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้ อนี ้
ของผู้ออกรายนันเป็
้ นรายครัง้ เว้ นแต่ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารได้ มีการยื่นแบบ
filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ น
รายโครงการ
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้ อนี ้โดยเป็ นตราสารที่ออกใหม่
และมี credit rating อยูใ่ นระดับตํ่ากว่า investment grade หรื อไม่มี
credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้ การจัดการของ บลจ. ราย
เดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ อู อกตราสารได้ มีการยื่นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นราย
โครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี ้
1. ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
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ข้ อ
3

ประเภททรั พย์ สนิ
หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึง่

อัตราส่ วน
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทังหมดของ
้
MF หรื อ กองทุน CIS
ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้

- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุน ดังนี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของ MF อื่นที่ บลจ.เดียวกันเป็ นผู้รับผิดชอบใน
การดําเนินการ
หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึง่
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทังหมดของกองทุ
้
น infra ที่ออก
หน่วยนัน้ เว้ นแต่เป็ นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้ โดย
ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึง่ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทังหมดของกองทุ
้
น property
ที่ออกหน่วยนัน้ เว้ นแต่เป็ นหน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะ
ครบถ้ วน ดังนี ้ โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
หน่วย private equity
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย private equity ทังหมดของกองทุ
้
น
private equity

4

5

6
5

หนี ้สินทางการเงิน (financial liability) ให้ พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผ้ อู อกตราสารดังกล่าวได้ จดั ทํางบการเงินตามมาตรฐานการ

บัญชีนนั ้ โดยเป็ นมาตรฐานการรา+ยงานทางการเงินที่กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้ 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 นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่า
ด้ วยการลงทุนของกองทุน และหรื อที่แก้ ไขเพิ่มเติม
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ตารางค่ าธรรมเนียม และค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่ วยลงทุน
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่
เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวม
ทัง้ หมด (ที่ประมาณการได้ )
- ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
- ชนิดเพื่อการออม

เรี ยกเก็บจริง2

เรี ยกเก็บจริง2

เรี ยกเก็บจริง2

30/9/2562 – 31/8/2563

1/9/2561 – 31/8/2562

1/9/2560 – 31/8/2561

1.3054
1.3043

N/A
N/A

N/A
N/A

1.0700
1.0700

N/A
N/A

N/A
N/A

0.0214
0.0203

N/A
N/A

N/A
N/A

0.2140
0.2140

N/A
N/A

N/A
N/A

0.0023

N/A

N/A

0.0001

N/A

N/A

ไม่ เกิน 5.35

1.3078
1.3067

N/A
N/A

N/A
N/A

ตามที่จ่ายจริง

0.03

N/A

N/A

อัตราตาม
โครงการ

4

ไม่เกิน 2.648251
ไม่เกิน 2.648251

1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ3
- ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป

- ชนิดเพื่อการออม

ไม่เกิน 2.141
1

ไม่เกิน 2.14

1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
- ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป

- ชนิดเพื่อการออม

ไม่เกิน 0.080251
ไม่เกิน 0.08025

1

1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
- ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป

ไม่เกิน 0.42801

ไม่เกิน 0.42801
2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย (ที่ประมาณการไม่ ได้ )
ค่าสอบบัญชี
ตามที่จ่ายจริง
- ชนิดเพื่อการออม

ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่
เรี ยกเก็บจริงทัง้ หมด
- ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
- ชนิดเพื่อการออม
ค่ าใช้ จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรั พย์
(ร้ อยละของมูลค่ าทรั พย์ สนิ สุทธิ)

ตามที่จ่ายจริง
ไม่ เกิน 5.355
5

ค่าตอบแทนที่ได้ รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee) : 0.0089% ของ NAV โดยเก็บเข้ าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
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ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้ส่ ังซือ้ หรื อ
ผู้ถือหน่ วยลงทุน

อัตราตาม
โครงการ

เรี ยกเก็บจริง
ปี 2563

ไม่เกิน 2.009

1.00

N/A

N/A

ไม่เกิน 2.009

ยกเว้ น

N/A

N/A

ไม่เกิน 2.009

ยกเว้ น

N/A

N/A

ไม่เกิน 2.009

ยกเว้ น

N/A

N/A

ไม่เกิน 2.009

ยกเว้ น

N/A

N/A

ไม่เกิน 2.009

ยกเว้ น

N/A

N/A

ยกเว้ น
ไม่เกิน 2.009
6
200 บาท /รายการ 200 บาท /รายการ

N/A

N/A

N/A

N/A

10 บาทต่อจํานวนหน่วยลงทุนทุก 500

N/A

N/A

ไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้

N/A

N/A

รายการละ 50 บาท 10

N/A

N/A

เรี ยกเก็บจริง เรี ยกเก็บจริง
ปี 2562
ปี 2561

1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 7,8
-

ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป

- ชนิดเพื่อการออม
2. ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน 7,8
-

ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป

- ชนิดเพื่อการออม
3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้ า
ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
- ชนิดเพื่อการออม
-

3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออก
-

ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป

- ชนิดเพื่อการออม
4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
-

ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป

- ชนิดเพื่อการออม
5. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ สกุล ที่อยู่ และ
การออกใบหน่วยลงทุน

หน่วย หรื อเศษของ 500 หน่วย10

หมายเหตุ
1 อัตราร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรั พย์ สินทัง้ หมดหักด้ วยมูลค่าหนีส้ ินทัง้ หมดที่ยังไม่ได้ รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครัง้ ล่าสุดจนถึงวันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปั จจุบนั
และค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้ างต้ น ได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มหรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ ามี)
2. ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้ างต้ น ได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มหรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ ามี)
3 ทังนี
้ ้ หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้ การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริ ษัทจัดการจะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ
ซํ ้าซ้ อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้ นทางมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้ านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้ าน
บาท บริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้ านบาท ในอัตราที่กองทุนต้ นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้ านบาท
ในอัตราที่กองทุนปลายทางกําหนด เป็ นต้ น
4 วันจดทะเบียนกองทุน
5 อัตราร้ อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้ างต้ น ได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มหรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่น
ใดทํานองเดียวกัน (ถ้ ามี)
้ ้ ใน
6 ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเรี ยกเก็บในกรณีที่เป็ นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการอื่น ทังนี
กรณีที่เป็ นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออมภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการจะยกเว้ นค่าธรรมเนียมดังกล่าว
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7 ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ ง
รายละเอียดหลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียม โดยปิ ดประกาศไว้ ที่หน้ าสํานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
8 หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้ การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริ ษัทจัดการจะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน และ/หรื อค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนซํ ้าซ้ อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้ นทางมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้ านบาท และ
จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้ านบาท บริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรื อค่าธรรมเนียมการรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้ านบาท ในอัตราที่กองทุนต้ นทางกําหนดเท่านัน้ โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุนจากกองทุนต้ นทางเพิ่มเติมอีก เป็ นต้ น
9 อัตราร้ อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน
10 จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคําขอทํารายการ

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายไม่เกินร้ อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรื อ ค่าใช้ จ่ายจากที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการบริ ษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะกระทําการดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า
60 วัน ก่อนการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นดังกล่าว โดยบริ ษัทจัดการจะเผยแพร่ ข้อมูลไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม และ
ณ สถานที่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ฮาร์ โมนี-ป๊ อป ฟั นด์
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กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี -ป๊ อป ฟันด์
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์
สําหรับงวด ตัง้ แต่วนั ที่ 30 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2563
ชื่อบริษัทนายหน้ าซือ้ ขายหลักทรั พย์
1 UOB KAY HIAN PTE. LTD.
รวม

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ฮาร์ โมนี-ป๊ อป ฟั นด์

ค่ านายหน้ า
ซือ้ ขายหลักทรั พย์

ร้ อยละของค่ านายหน้ า
ซือ้ ขายหลักทรั พย์ รวม

598,919.32

100.00

598,919.32

100.00
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ตารางสรุปผลการดําเนินงาน
วันจดทะเบียนกองทุน

30 ก.ย. 62

วันสิน้ สุดรอบบัญชี

31 ส.ค. 63

UPOP
YTD

3 เด อ
ื น

Percentile

6 เด อ
ื น

Percentile

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

Percentile

10 ปี

Percentile

ต งั้ แต่จ ัดต งั้
กองทุน

ผลตอบแทนกองทุนรวม

-3.33%

5.01%

75

-1.06%

75

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

-0.26%

ผลตอบแทนตัวชี้วัด

3.99%

1.51%

95

3.00%

50

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

5.51%

ความผันผวนของกองทุน

7.66%

2.59%

5

7.19%

5

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

7.78%

ความผันผวนของตัวชี้วัด

0.19%

0.12%

5

0.17%

5

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.22%

YTD

3 เด อ
ื น

Percentile

6 เด อ
ื น

Percentile

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

Percentile

10 ปี

Percentile

ต งั้ แต่จ ัดต งั้
กองทุน*

กองทุน

UPOP-SSF
กองทุน
ผลตอบแทนกองทุนรวม

N/A

5.01%

75

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

7.50%

ผลตอบแทนตัวชี้วัด

N/A

1.51%

95

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2.10%

ความผันผวนของกองทุน

N/A

2.59%

5

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2.86%

ความผันผวนของตัวชี้วัด

N/A

0.12%

5

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.15%

* ผลตอบแทนระหว่างวันที่ 23 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
- ดัชนีชี ้วัด คือ ดัชนี อัตราผลตอบแทนร้ อยละ 6 ต่อปี (สัดส่วน 100% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ)

เนื่องจากกองทุนมีการกระจายการลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหลายหลายทรัพย์สิน ทังตราสารทุ
้
น ตราสารหนี ้
ทรัพย์สินทางเลือก หรื อทรัพย์สินอื่นใดที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด ซึ่งผู้จดั การกองทุนจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์
หรื อทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้ ได้ รับผลตอบแทนในระดับความเสี่ยงที่คาดหวังให้ เหมาะสมกับสภาวะตลาดในแต่ละขณะ ซึ่งบริ ษัท
จัดการได้ จดั ทําแบบจําลองการลงทุนย้ อนหลัง 10 ปี โดยหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่กองทุนเข้ าลงทุนอาจมีค่าสหสัมพันธ์ (Correlation)
ใกล้ เคียงศูนย์หรื อติดลบ ทําให้ การเคลื่อนไหวของราคาทรัพย์สินไม่สอดคล้ องกันในทุกขณะ ด้ วยลักษณะการบริ หารการลงทุน
เช่นนี ้ บริษัทจัดการต้ องอาศัยความยืดหยุน่ สูงในการปรับเปลี่ยนทรัพย์สินที่ลงทุนรวมถึงสัดส่วนการลงทุนให้ เหมาะสมกับสภาวะ
ตลาด บริ ษัทจัดการจึงเห็นว่าการกําหนดตัวชี ้วัดแบบระบุประเภททรัพย์สินและสัดส่วนการลงทุนที่ชดั เจน จะไม่สามารถสะท้ อน
รู ปแบบการลงทุนที่ต้องปรับเปลี่ยนตามสภาวะตลาดอย่างรวดเร็ วได้ บริ ษัทจัดการจึงเห็นว่าการใช้ อัตราผลตอบแทนขัน้ ตํ่า
(Hurdle Rate) ร้ อยละ 6 ต่อปี เป็ นตัวชี ้วัดที่เหมาะสมในการวัดผลการดําเนินงานของกองทุน
อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนที่ใช้ เป็ นตัวชี ้วัดข้ างต้ น เป็ นเพียงการกําหนดตัวชี ้วัดของกองทุนที่เกิดจากการจัดทําแบบจําลอง
การลงทุนย้ อนหลัง 10 ปี ที่คํานวณจากผลตอบแทนของดัชนีในตลาด ซึ่งประกอบด้ วยแต่ละทรัพย์สินในการลงทุนตามสัดส่วน
ดังนี ้ Bloomberg Barclays Global-Aggregate TR Hedged USD (30%), Global Aggregate Credit TR Hedged USD (5%),
Global High Yield TR Hedged USD (5%), SET Index TRI (3%) MSCI ACWI Net Return INDEX (35%) MSCI ACWI
Quality USD Net Return Index (9%), NASDAQ Index TR (7%), SET Property Fund & REITs TR (1.5%), FTSE EPRA
Nareit Global REITs NR USD (1.5%) และ LBMA Gold Price AM USD (3%) โดยแม้ แบบจําลองดังกล่าวจะใช้ ผลตอบแทน
ของดัชนี แต่ผลการดําเนินงานดังกล่าว มิได้ รับประกันผลตอบแทนในอนาคต ทังนี
้ ้ มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนขึ ้นอยู่กบั
สภาวะตลาดในขณะนัน้ ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจได้ รับผลตอบแทนน้ อยกว่าหรื อมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่กําหนดเป็ นตัวชี ้วัดได้ โดย
ระยะเวลาการลงทุนที่เหมาะสมควรเป็ นการลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว (3 ปี ขึ ้นไป)
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ฮาร์ โมนี-ป๊ อป ฟั นด์
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- ผลตอบแทนที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อช่วงเวลา
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ได้ จดั ทําขึ ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดําเนิ นงานในอดี ต / ผลการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต
ผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

:

-17.4287%

ผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) ชนิดเพื่อการออม

:

-1.6984%

หมายเหตุ : ก.ล.ต. อนุมตั ิการเพิ่มหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ฮาร์ โมนี-ป๊ อป ฟั นด์
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี -ป๊ อป ฟันด์
ตัง้ แต่วนั ที่ 30 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2563
173.32%

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ฮาร์ โมนี-ป๊ อป ฟั นด์
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ข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิ น 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี -ป๊ อป ฟันด์
ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2563
ไม่มี
หมายเหตุ :
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ ที่ website ของบริษัทจัดการ http:// www.uobam.co.th

กองทุนเปิ ด ยูไนเต็ด ฮาร์ โมนี-ป๊ อป ฟั นด์
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คําเตือน / ข้อแนะนํา
 กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการได้ โดยไม่จํากัดอัตราส่วน ซึ่ง
อาจจะก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อนั อาจเกิดจากนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้ การ
จัดการเดียวกัน ดังนัน้ บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งดังกล่าว เพื่อให้
เกิ ดประโยชน์ สูงสุดแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนของทัง้ กองทุนรวมต้ นทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่บริษัทจัดการ หรื อทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
 การพิจารณาร่ างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงานได้ รับรองถึง
ความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
 กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตราสารหนี ้ที่
ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และตราสารทุนที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted securities)
ดังนัน้ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระหนี ้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ ผ้ ลู งทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วน
หรื อทังจํ
้ านวนได้
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี เ้ มื่ อเห็นว่า
การลงทุนในกองทุนนี ้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจาก
การลงทุนได้
 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติผ้ ลู งทุนอาจได้ รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
 กองทุนรวมเป็ นนิติบคุ คลแยกต่างหากจากบริ ษัทจัดการ ดังนัน้ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย)
้ ้ ผลการดําเนินงานของกองทุนนี ้ ไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั
จํากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน ทังนี
สถานะทางการเงินหรื อผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 บริ ษั ท จัด การอาจลงทุน ในหลักทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิน อื่ น เพื่ อ บริ ษั ท จัด การเช่น เดี ย วกัน กับ ที่ บ ริ ษั ท จัด การลงทุน ใน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมได้ ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
 ในกรณีที่ผ้ ลู งทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง (Connected
Person) ได้ ที่สํานักงานคณะกรรมการ 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
 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อมีความเข้ าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า และผู้ลงทุนควร
พิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
 กองทุนรวมมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่นจึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้
สูงกว่าผู้ลงทุนทัว่ ไป
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 กองทุนมีการลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารงาน (Efficient Portfolio Management)
และอาจลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน รวมถึง
อาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง ทําให้ กองทุนรวมมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิง
โดยตรง เนื่องจากใช้ เงินลงทุนจํานวนที่น้อยกว่าจึงมีกําไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสม
กับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ สงู
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สทิ ธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงได้ จากประกาศที่ปิดไว้ หน้ า
บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และควรขอดูบตั รประจําตัวของบุคคลดังกล่าวที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ ด้วย
 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนให้ เข้ าใจและควรเก็บหนังสือชี ้ชวนไว้ เป็ นข้ อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต และ
เมื่อมีข้อสงสัยให้ สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่อนซื ้อหน่วยลงทุน
 ผู้ลงทุนควรทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 กองทุนรวมนี ้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริ กา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ ตการ
ลงทุนโดยรวมของตนเองด้ วย
้ ้ ผู้ลงทุนควร
 กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็ น 2 ชนิด ได้ แก่ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป และชนิดเพื่อการออม ทังนี
ศึกษาข้ อมูลของหน่วยลงทุนทัง้ 2 ชนิดก่อนทําการลงทุน และเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ลงทุน บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิใน
การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรื อเปิ ดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดให้ บริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ โดยบริ ษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการ
ให้ บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
 การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ ทําให้ ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิด
ของหน่วยลงทุน ทรัพย์สนิ ทังหมดของกองทุ
้
นรวมยังคงอยูภ่ ายใต้ ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
 มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมลู ค่าเท่ากันหรื อแตกต่างกันได้ โดยบริ ษัทจัดการจะแยกคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิ ของกองทุนแต่ละชนิด
 ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย โอน จํานํา หรื อนําไปเป็ นประกัน
 ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้ องคืนสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี ที่เคยได้ รับภายในกําหนดเวลา มิฉะนันจะต้
้ องชําระเงินเพิ่ม และ/หรื อเบี ้ยปรับตามประมวลรัษฎากรด้ วย
ยด
 ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม รวมทังสอบถามรายละเอี
้
เพิ่มเติมและขอรับคูม่ ือภาษี ได้ ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
 บริ ษัทจัดการใช้ ข้อมูลในอดีตในการคํานวนค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient)
กองทุนจึงมีความเสี่ยงหากสินทรัพย์อ้างอิง (underlying assets) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวใน
ทิศทางที่ไม่เป็ นไปตามข้ อมูลในอดีต ซึง่ อาจทําให้ สญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ
รวบรวมข้ อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2564
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บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
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