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หนังสือชี
ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 

 

กองทุนเปิด ยเูอส ไฮ ยิลด ์ฟันด ์

US High Yield Fund : USHY 

 

                   

ประเภทกองทุน  : กองทนุรวมหนว่ยลงทนุที�ลงทนุในกองทนุตา่งประเทศเพียงกองทนุเดียว  
  (feeder fund) 

อายุโครงการ  : ไมกํ่าหนด 

วันที�ได้รับอนุมัติให้จัดตั �งและจัดการกองทุนรวม : วนัที� 21 เมษายน 2557 

นโยบายการลงทุน :  
กองทนุจะลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ ชื�อ AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD 
Fund ซึ�งเป็นกองทนุรวมเพื�อผู้ลงทนุทั�วไป (retail fund) และมิได้เป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)  
ซึ�งจดทะเบียนซื Rอขายอยู่ในประเทศลกัเซมเบิร์ก และได้รับ UCIT IV จาก CSSF (Commission de Surveillance du 
Secteur Financier) โดยมี AXA Funds Management SA (Luxembourg) เป็นผู้จดัการกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะทํา
การซื Rอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุหลกัที�ประเทศลกัเซมเบิร์ก และลงทนุในสกลุเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกลุเงินหลกั  

กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund เพียงกองทนุ
เดียว โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ หรือตามอตัราสว่นที�สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด แต่ทั Rงนี R จะลงทนุในต่างประเทศ ณ ขณะใดขณะหนึ�งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยส่วนที�เหลือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ�งตราสารแห่งหนี R และ/หรือเงิน
ฝากในประเทศที�มีอายตุํ�ากว่า 1 ปี โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อสํารองเงินไว้สําหรับการดําเนินงานรอการลงทุน หรือรักษา
สภาพคลอ่ง เป็นต้น กองทุนอาจลงทุนในสินทรัพย์อื�นใดที�มีลกัษณะทํานองเดียวกันนี Rโดยได้รับความเห็นชอบจาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ในสภาวการณ์ปกติ กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ จะลงทุนในสญัญาซื Rอขายลว่งหน้าเพื�อป้องกนัความเสี�ยงจาก
อตัราแลกเปลี�ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที�สภาวการณ์ไม่ปกติ 
กองทนุอาจพิจารณาป้องกนัความเสี�ยงตามดลุยพินิจผู้จดัการกองทนุ และถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว หากมี
การปรับเปลี�ยนกลยทุธ์เกี�ยวกบัการทําสญัญาซื Rอขายลว่งหน้าดงักลา่ว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้า โดยจะ
ปิดประกาศไว้ที�สํานกังานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื Rอคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ ทั Rงนี R ในสว่นการลงทนุในประเทศ กองทนุจะไม่ลงทนุในตราสารที�มีลกัษณะของสญัญาซื Rอขายลว่งหน้าแฝง 
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(Structured Note) รวมถึงตราสารที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ตํ�ากว่าที�สามารถ
ลงทนุได้ (Non-investment grade) และตราสารที�ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความนา่เชื�อถือ (Unrated securities) 

ผลตอบแทนที� ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน :     

ผู้ลงทุนมีโอกาสที�จะได้รับผลตอบแทนที�ดีจากการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และถือเป็นการกระจายการ
ลงทนุไปยงัหลกัทรัพย์ในตา่งประเทศเพื�อลดความเสี�ยงจากการมุง่เน้นที�จะลงทนุในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว 
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คาํถามและคาํตอบเกี(ยวกบักองทุนรวม 
 

 

 

   คาํถามและคาํตอบเกี�ยวกับลักษณะที�สาํคัญของกองทุนรวม 

 

1. กองทุนรวมนี �เป็นกองทุนรวมที� มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
หรือไม่อย่างไร ? 

กองทนุนี Rเป็นกองทนุรวมสาํหรับผู้ลงทนุที�มิใช่รายยอ่ยและ/หรือผู้มีเงินลงทนุสงู และไมม่ีการแบง่ชนิดหนว่ยลงทนุ 

2. กองทุนรวมนี �มีจาํนวนเงนิทุนโครงการเท่าใด ? 

5,000 ล้านบาท  
ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมครั Rงแรก บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะเสนอขาย
หนว่ยลงทนุเกินกวา่จํานวนเงินทนุของโครงการได้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทนุของโครงการ 

หากบริษัทจดัการนําเงินไปลงทนุในต่างประเทศแล้วเกินกว่าร้อยละ 75 ของวงเงินได้รับการจดัสรรให้สามารถนํา
เงินไปลงทนุในตา่งประเทศ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิขอวงเงินเพิ�มเติมจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรือธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที�มีอํานาจตามกฎหมายอื�นใด ตลอดจนสงวนสิทธิที�จะดําเนินการ
เพิ�มเงินทนุจดทะเบียนโครงการได้ โดยไมต้่องขอมติความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

3. กองทุนรวมนี �เหมาะสมที�จะเป็นทางเลือกสาํหรับเงนิลงทุนลักษณะใด ? 

เหมาะสาํหรับเงินลงทนุของผู้ลงทนุที�มิใช่รายยอ่ย และ/หรือผู้มีเงินลงทนุสงูที�มุ่งหวงัผลตอบแทนที�ดีจากการลงทนุ
ในกองทุนรวมต่างประเทศ โดยควรเป็นเงินลงทุนส่วนที�สามารถยอมรับความเสี�ยงจากการลงทุนได้ในระดบัสงู 
โดยผลตอบแทนที�กองทนุจะได้รับสว่นใหญ่มาจากกําไรสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุ  

4. ปัจจัยใดที�มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน ? 

1. ผลการดําเนินงานของกองทนุ AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund (กองทนุหลกั) 

2. ความผนัผวนของราคาอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ 

5. กองทุนรวมนี �เป็นกองทุนรวมที� มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที� มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้น

หรือไม่ อย่างไร ? 

กองทนุนี Rเป็นกองทนุที�ไมม่ีประกนัและไมคุ่้มครองเงินต้น 

6. กองทุนรวมนี �มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

 วนัที�สิ Rนสดุรอบบญัชี  :  ไมเ่กิน 1 ปีนบัจากวนัสิ Rนสดุรอบบญัชีครั Rงก่อนหน้า 
วนัที�สิ Rนสดุรอบบญัชีครั Rงแรก  :  ไมเ่กิน 1 ปีนบัจากวนัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 
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7. กองทุนต่างประเทศนั�น มีนโยบายการลงทุน ปัจจัยความเสี�ยงที�สาํคัญ และผลการดาํเนินงานอย่างไร ? 
• ลักษณะสาํคัญของกองทุน AXA WF US High Yield Bonds USD Fund 

ชื�อกองทุน : AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund 

ผู้จัดการกองทุน : AXA Funds Management SA (Luxembourg) 

วันที�จัดตั �งกองทุน : 29 พฤศจิกายน 2549 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมตราสารหนี R (Fixed Income Fund) 

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน : กองทุนมีเป้าหมายในการบริหารกองทุนเพื�อให้ได้รับรายได้จาก
ดอกเบี Rยในระดบัที�สงูและสมํ�าเสมอ กองทนุสามารถลงทนุได้ทั Rงในตรา
สารหนี Rที�ให้ผลตอบแทนดอกเบี Rยคงที�และผนัแปรโดยมีนโยบายการ
ลงทนุดงันี R 

(1) กองทนุลงทนุในตราสารหนี Rภาครัฐหรือบริษัทเอกชน ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และจะลงทนุในตราสารหนี Rที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือ
ตํ�ากว่าอนัดบัที�สามารถลงทนุได้ (Non-Investment grade) โดยจะ
ลงทนุในตราสารหนี Rที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือตํ�ากว่า Baa3 (จัด
อนัดบัโดย Moody’s) หรือตํ�ากว่า BBB- (จดัอนัดบัโดย S&P หรือ 
FITCH) และ/หรือตราสารหนี Rที�ไม่ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื�อถือ (Unrated Securites) ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ (NAV)  

(2) กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี Rภาครัฐหรือบริษัทเอกชน ใน
ประเทศแคนาดา หรือกลุม่ประเทศสหภาพยุโรป และอาจลงทนุใน
หลกัทรัพย์เทียบเท่าเงินฝากได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุ (NAV)  

และอาจลงทนุในหลกัทรัพย์เทียบเท่าหุ้นกู้แปลงสภาพได้ไม่เกิน 
1 ใน 4 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ (NAV)  

และอาจลงทนุในหลกัทรัพย์เทียบเท่าหุ้นสามญัได้ไม่เกิน 1 ใน 10 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ (NAV)  

(3) กองทุนสามารถเข้าทําสญัญาซื Rอขายล่วงหน้าได้เพื�อ Efficient 
Portfolio Management โดยจะจํากดั exposure สงูสดุไว้ที�ไม่เกิน
ร้อยละ 100 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ (NAV) 

อายุโครงการ : ไมกํ่าหนด 

การจ่ายเงนิปันผล : ไมม่ี  
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ผู้ดูแลผลประโยชน์/ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
ของกองทุน : 

State Street Bank Luxembourg 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลกั) 

ค่าธรรมเนียมที�เก็บจากผู้ถอืหน่วยลงทุน 

คา่ธรรมเนียมการสั�งซื Rอ ปัจจบุนั ไมม่ ี

คา่ธรรมเนียมการสั�งขาย ปัจจบุนั ไมม่ ี

คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุ ปัจจบุนั ไมม่ ี

ค่าธรรมเนียมที�เก็บจากกองทุน 

คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ปัจจบุนั 0.50%, สงูสดุ 1.00% 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) ปัจจบุนั 0.02%, สงูสดุ 0.02% 

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน และคา่ธรรมเนียม
สาํหรับ Transfer Agent รายปี   

ปัจจบุนั 0.075%, สงูสดุ 0.075% 

• ปัจจัยความเสี�ยงของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) 

1. ความเสี�ยงในการลงทนุในตราสารที�มีความเสี�ยงสงู (Risk linked to High Yield Debt Securities) โดยตราสาร
ดงักล่าวมีความเสี�ยงสงูกว่าตราสารประเภทที�อยู่ในระดบัที�ลงทุนได้ โดยที�ผู้ออกตราสารมีโอกาสที�จะไม่
สามารถชําระคืน เงินต้น และ/หรือ ดอกเบี Rยให้กบัผู้ ถือตราสารได้ อีกทั Rงราคาตราสารอาจมีความผนัผวน
มากกวา่ตราสารประเภทที�อยูใ่นระดบัที�ลงทนุได้อีกด้วย 

2. ความเสี�ยงด้านราคาตลาด (Market Risk) 

3. ความเสี�ยงในการสญูเสยีเงินต้น (Risk of Loss Capital) 

4. ความเสี�ยงด้านอตัราดอกเบี Rย (Interest Rate Risk) 

5. ความเสี�ยงในการผิดนดัชําระหนี R (Credit Risk) 

6. ความเสี�ยงในการลงทนุในตราสารอนพุนัธ์ (Derivative Risk) 

7. ความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่ง (Liquidity Risk) 

8. ความเสี�ยงด้านการเมืองของประเทศที�ลงทนุ (Political Risk)  
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• ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) 

 

8. ความผันผวนของผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศเป็นอย่างไร ? 
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   คาํถามและคาํตอบเกี�ยวกับข้อกาํหนดในการซื �อขายและโอนหน่วยลงทุน 

 
1. กองทุนรวมนี �มีวิธีการขายและรับซื �อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 

• การสั�งซื �อหน่วยลงทุน 
ทา่นสามารถลงทนุเป็นจํานวนเงินขั Rนตํ�า ดงันี R 

 
 

 
ทั Rงนี R จํานวนเงินขั Rนตํ�าของการสั�งซื Rอครั Rงแรก และจํานวนเงินขั Rนตํ�าของการสั�งซื Rอครั Rงถดัไป รวมค่าธรรมเนียมการขาย
หนว่ยลงทนุเรียบร้อยแล้ว 
ท่านสามารถสั�งซื Rอหน่วยลงทุนได้ทุกวันทําการ ในช่วงเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั Rงแรกระหว่างวันที� 28 
เมษายน – 9 พฤษภาคม 2557ตั Rงแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. โดยผ่าน
ช่องทางตา่งๆ ดงันี R 

- บริษัทจัดการ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั  
โทรศพัท์ 0-2786-2000  โทรสาร 0-2786-2370-74 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื �อคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั�งซื Rอต้องชําระเงินคา่ซื Rอครั Rงเดยีวเต็มตามจํานวนที�สั�งซื Rอโดยสามารถชําระเป็น 

- เงินสด เงินโอน ได้จนถึงวนัสดุท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุ 

- เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสั�งจ่ายเงินธนาคารที�สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับ
สํานกังานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื Rอคืน (ถ้ามี) หรือวิธีอื�นใดที�บริษัทจัดการ
กําหนดได้จนถึงวนัสดุท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุ โดยผู้สั�งซื Rอจะต้องลงวนัที�ตามวนัที�ที�สั�งซื Rอ
และขีดคร่อมเฉพาะสั�งจ่ายเพื�อบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนั หรือบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที�
บริษัทจดัการเปิดไว้เพื�อการนี Rของธนาคารดงัตอ่ไปนี R 
-  ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
-  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
-  ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
-  ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  
-  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  
-  ธนาคาร ซิตี Rแบงก์ เอ็น.เอ.  
-  ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) 
-  ธนาคารพาณิชย์อื�นใดที�บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมบญัชีเพื�อการสั�งซื Rอหนว่ยลงทนุตามข้างต้นและบญัชี
สั�งซื Rออื�นๆ ซึ�งบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการ ลว่งหน้า โดยจะ

การสั�งซื �อครั�งแรก การสั�งซื �อครั�งถดัไป 

510,000 บาท ขึ Rนไป 10,000 บาท ขึ Rนไป 
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ปิดประกาศไว้ที�สํานกังานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื Rอคืน (ถ้ามี) และประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

หลงัจากที�บริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื Rอคืน (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินค่าซื Rอหน่วยลงทุนจากผู้สั�งซื Rอ
แล้ว ผู้สั�งซื Rอจะได้รับหลกัฐานการรับชําระเงินค่าสั�งซื Rอหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานให้แก่ผู้สั�งซื Rอหน่วยลงทนุ 
ทั Rงนี R การสั�งซื Rอหนว่ยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื�อบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื Rอคืน (ถ้ามี) ได้เรียก
เก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั�งจ่ายเงินธนาคารดงักลา่วข้างต้น และได้รับเงินค่าสั�งซื Rอหน่วยลงทนุ
เต็มจํานวนแล้ว  

ในกรณีที�เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสั�งจ่ายเงินธนาคารดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจดัการจะ
ดําเนินการยกเลกิรายการสั�งซื Rอนั Rน และแจ้งให้ผู้สั�งซื Rอทราบ  

ผู้สั�งซื Rอที�ได้ชําระเงินค่าสั�งซื Rอหน่วยลงทนุเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสั�งซื Rอหน่วยลงทนุนั Rนได้ เว้นแต่
จะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

เงินที�ได้รับจากการสั�งซื Rอหน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ และ/หรือบญัชีเงินฝาก
ประเภทกระแสรายวนัในนามของบญัชีสั�งซื Rอหรือบญัชีกองทนุที�บริษัทจดัการเปิดขึ Rนที�ธนาคารพาณิชยซึ�งดอกผล
ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทนุทั Rงหมดจะนําเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุรวม  

- การสั�งซื �อโดยวิธีการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะเปิดให้มีการสบัเปลี�ยนเฉพาะในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครั Rงแรก โดยจะอนญุาตสําหรับ
กรณีที�เป็นการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ,กองทนุเปิด ไทย เทรเชอรี และ 
กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย (“กองทุนเปิดต้นทาง”) มาเข้ากองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ 
(“กองทนุเปิดปลายทาง”) เทา่นั Rน 

ทั Rงนี R ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์, กองทนุเปิด ไทย เทรเชอรี และกองทนุเปิด ไทย แคช 
แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย สามารถทําการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนเปิดปลายทางได้จนถึงวันทําการ
สดุท้ายของการเสนอขายหนว่ยลงทนุครั Rงแรกของกองทนุเปิดปลายทาง 

หมายเหต ุ: ภายหลงัการเสนอขายครั Rงแรกบริษัทจดัการยงัไมเ่ปิดให้บริการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุไปมาระหว่าง
กองทนุเปิด ยเูอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ และกองทนุเปิดภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที�จะให้มีการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุจากกองทนุเปิดภายใต้การบริหาร
ของบริษัทจดัการ (“กองทนุเปิดต้นทาง”) มาเข้ากองทนุเปิด ยเูอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ (“กองทนุเปิดปลายทาง”) และ/
หรือการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิด ยเูอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ (“กองทนุเปิดต้นทาง”) ไปยงักองทุนเปิด
อื�นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (“กองทุนเปิดปลายทาง”) โดยขึ Rนอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัท
จดัการ ทั Rงนี R การสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดดงักลา่ว จะต้องเป็นไปตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ในโครงการ
จดัการ และ/หรือหนงัสอืชี Rชวน 
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ทั Rงนี R หากเปิดให้บริการ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนวนัเริ�มเปิดให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ 
สถานที�ทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื Rอคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ 

วันและเวลาในการสับเปลี�ยนการถอืหน่วยลงทุน  
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถทําการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุได้ โดยวนัและเวลาในการสง่คําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุใ 
ห้เป็นวนัและเวลาเดียวกนักบัการสง่คําสั�งซื Rอหรือคําสั�งขายคืนหน่วยลงทนุ ตามที�ระบไุว้ในโครงการ และ/หรือ
หนงัสือชี Rชวนของทั Rงกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือเงื�อนไข หรือหลกัเกณฑ์ที�บริษัท
จดัการกําหนด 

- ช่องทางอื�นๆ (ถ้ามี)  

ในกรณีที�ผู้สั�งซื Rอหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื Rอหน่วยลงทุนถกูต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการ
เก็บรักษาเงินคา่ซื Rอหนว่ยลงทนุแล้วนั Rน หากบริษัทจดัการไมไ่ด้รับใบคําสั�งซื Rอหน่วยลงทนุภายในวนัทําการขาย 
หน่วยลงทุนจนเป็นผลให้บริษัทจดัการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจดัการจะเก็บรักษาเงินค่าซื Rอ 
หน่วยลงทุนไว้ในบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวนัในนามของบัญชีสั�งซื Rอหรือบัญชี
กองทนุที�บริษัทจดัการเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ ซึ�งเป็นบญัชีเดียวกับที�ผู้สั�งซื Rอหน่วยลงทนุได้ชําระเงินค่าซื Rอ
หนว่ยลงทนุ ไปจนกวา่บริษัทจดัการจะได้รับใบคําสั�งซื Rอหน่วยลงทนุครบถ้วนสมบรูณ์ ทั Rงนี R บริษัทจดัการจะใช้
มูลค่าหน่วยลงทุนที�คํานวณได้เมื�อสิ Rนวนัทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที�ได้รับใบคําสั�งซื Rอหน่วยลงทุนเป็น
เกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหนว่ยลงทนุที�ผู้ซื Rอจะได้รับตอ่ไป 

ทั Rงนี R สทิธิของผู้ ถือหนว่ยจะเกิดขึ Rนหลงัจากที�นายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูสั�งซื Rอหนว่ยลงทนุเป็นที�เรียบร้อยแล้ว 

• การรับซื �อคนืหน่วยลงทุน 

ทา่นสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุได้โดยระบเุป็นจํานวน ดงันี R 

 

 

ผู้ลงทนุสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุได้ที�บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื Rอคืน (ถ้ามี) ได้ทกุวนัทําการ
ซื Rอขายหนว่ยลงทนุ ในระหวา่งเวลาเริ�มเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น.  

- บริษัทจัดการ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั  
โทรศพัท์ 0-2786-2000  โทรสาร 0-2786-2370-74 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื �อคืน (ถ้ามี) 

-  ช่องทางอื�นๆ (ถ้ามี) 

บริษัทจดัการกําหนดให้วนัทําการซื Rอขายหนว่ยลงทนุเป็นวนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือวนัทําการ
ของกองทนุรวมในตา่งประเทศที�กองทนุลงทนุไว้ และ/หรือวนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศที�กองทนุหลกั
จดทะเบียน และเป็นวนัทําการที�สามารถทําการชําระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัทําการของตวัแทนขาย

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 

1 บาท ขึ Rนไป 1 หน่วย ขึ Rนไป 
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กองทุนรวมต่างประเทศดงักลา่ว และ/หรือวนัทําการที�บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื Rอ
ขายหนว่ยลงทนุจากกองทนุหลกั และ/หรือตามที�บริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพิ�มเติม 

บริษัทจดัการจะประกาศวนัที�เป็นวนัทําการซื Rอขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที�สํานกังาน
ของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื Rอคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะเปลี�ยนแปลงวันทําการซื Rอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที�บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ทั Rงนี R บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที�สํานกังานของบริษัท
จดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื Rอคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

ทา่นจะได้รับชําระเงินภายใน 5 วนัทําการนบัตั Rงแตว่นัคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุและราคา 
หนว่ยลงทนุ 

2. กรณีใดที�บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที�จะพิจารณาหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงบัการดําเนินการตาม
คําสั�งซื Rอหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั�งซื Rอหน่วยลงทุนทั Rงหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั�งซื Rอหน่วย
ลงทนุทราบลว่งหน้าในกรณีใดกรณีหนึ�งดงัตอ่ไปนี R  
1. กรณีการขายหนว่ยลงทนุเพิ�มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจดัการกองทนุ ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถ

ดํารงสดัสว่นตามที�กฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไมส่ามารถหาหลกัทรัพย์ที�จะลงทนุเพื�อให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุได้ หรือก่อให้เกิดผลเสยีหายแก่กองทนุ 

2. กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซื Rอหน่วยลงทนุที�บริษัทจดัการได้รับจากผู้ซื Rอหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามความ
เป็นจริง 

3. กรณีที�การสั�งซื Rอหน่วยลงทุนนั Rนมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรือจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่า
จํานวนที�ได้รับอนมุตัิจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4. กรณีที�การสั�งซื Rอหนว่ยลงทนุนั Rนมีผลทําให้จํานวนเงินทนุของกองทนุเกินกวา่วงเงินที�บริษัทจดัการได้รับอนญุาต
ให้สามารถนําไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถบริหารจัดการกองทนุให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์หลกัของกองทนุซึ�งมีนโยบายที�จะนําเงินลงทนุสว่นใหญ่ไปลงทนุในตา่งประเทศ 

5. กรณีที�กองทนุหลกัปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงบัการดําเนินการตามคําสั�งซื Rอหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคําสั�งซื Rอ
หนว่ยลงทนุของกองทนุ 

6. กรณีที�การสั�งซื Rอหนว่ยลงทนุนั Rนทําให้หรือจะทําให้บคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดตามที�กําหนดโดยสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ถือหนว่ยลงทนุเกินกวา่หนึ�งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายได้แล้วทั Rงหมดของ
กองทนุหรือมีข้อสงสยัตามสมควรวา่จะเป็นกรณีดงักลา่ว 

7. กรณีอื�นๆ ตามที�บริษัทจดัการเห็นวา่มีความจําเป็นในการปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง เช่น 
กฎหมายเกี�ยวกบัการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที�บริษัทจดัการเห็นสมควร
เพื�อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุน และ/หรือชื�อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายใน
อนาคตของบริษัทจดัการ 
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3. กองทุนรวมนี �มีข้อกาํหนดเกี�ยวกับการเลื�อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่
รับซื �อคืนหน่วยลงทุนตามคาํสั�งที� รับไว้แล้ว และการหยุดรับคาํสั�งซื �อหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ? 

การเลื�อนกําหนดเวลาชําระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจัดการอาจเลื�อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที�มีคําสั�งขายคืนหน่วยลงทุนของ 
กองทนุรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี R 

1.  บริษัทจดัการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว มีความเชื�อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่า 
เกิดกรณีที�เข้าเหตดุงัตอ่ไปนี R  

(1) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตสุมผล หรือ 

(2) มีเหตทีุ�ทําให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิที�ลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ�ง
เหตดุงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ 

2.  ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีคําสั�งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที�บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื Rอคืน 
หนว่ยลงทนุดงักลา่วไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงั
และรายงานการชดเชยราคา 

ทั Rงนี R การเลื�อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตาม 1 หรือ 2 บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการดงัตอ่ไปนี R  

(1)  เลื�อนกําหนดชําระคา่ขายคืนได้ไมเ่กินสบิวนัทําการนบัแตว่นัที�ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีคําสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุนั Rน 
เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากสาํนกังาน 

(2)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนที�มีคําสั�งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื�อนกําหนดการชําระค่าขายคืน
หนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื�น และผู้ลงทนุทั�วไปให้ทราบเรื�องดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ 
โดยพลนั 

(3) แจ้งการเลื�อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั Rงจดัสง่รายงานที�แสดงเหตผุลของการเลื�อน และหลกัฐานการ
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 1 หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 2 
ตอ่สาํนกังานโดยพลนั ทั Rงนี R บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้ 

(4) ในระหวา่งการเลื�อนกําหนดชําระคา่ขายคืน หากมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุในช่วงเวลาดงักลา่ว
ให้บริษัทจดัการรับซื Rอคืนหนว่ยลงทนุนั Rน โดยต้องชําระคา่ขายคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามลําดบัวนัที�สง่คําสั�ง
ขายคืนก่อนหลงั 

การไมข่ายหรือไมรั่บซื Rอคืนหนว่ยลงทนุตามคําสั�งที�รับไว้แล้ว 

1.  บริษัทจดัการจะไมข่าย ไมรั่บซื Rอคืน หรือไมรั่บสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุตามคําสั�งที�รับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับคําสั�งซื Rอ
คําสั�งขายคืน หรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุได้ ในกรณีที�ปรากฎเหตดุงัตอ่ไปนี R 

(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซื Rอขายได้ตามปกติ 
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(2)  เมื�อบริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเชื�อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเกิดกรณีดงัต่อไปนี R โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

(ก)  มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้
อยา่งสมเหตสุมผล   

(ข)   ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 

(ค)   มีเหตจํุาเป็นอื�นใดเพื�อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ   

ทั Rงนี R การไม่ขายไม่รับซื Rอคืน หรือไม่รับสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนตามคําสั�งที�รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคํา
สั�งซื Rอคําสั�งขายคืน หรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระทําไม่เกินหนึ�งวนัทําการ 
เว้นแตจ่ะได้รับการผอ่นผนัจากสาํนกังาน 

(3)  หากกองทนุรวมได้ลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงัต่อไปนี Rเกิดขึ Rน 
ซึ�งก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัสาํคญั 

(ก)  ตลาดซื Rอขายหลกัทรัพย์ที�กองทนุรวมลงทนุไมส่ามารถเปิดทําการซื Rอขายได้ตามปกติ ทั Rงนี R เฉพาะ
ในกรณีที�กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ที�ซื Rอขายในตลาดซื Rอขายหลกัทรัพย์แห่งนั Rนเกินกว่าร้อย
ละสบิของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

(ข)  มีเหตุการณ์ที�ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอน
เงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 

(ค)  มีเหตทีุ�ทําให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิที�ลงทนุไว้ตามกําหนดเวลา
ปกติ ซึ�งเหตดุงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการ และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 

(4)  เป็นการไมข่ายหนว่ยลงทนุตามคําสั�งซื Rอ หรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุที�รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุ
รับคําสั�งซื Rอ หรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย หากปรากฏข้อเท็จจริงดงัตอ่ไปนี R 

(ก)  บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนั Rน ๆ มีสว่นเกี�ยวข้องกบัการกระทําดงัตอ่ไปนี R 

1.   การกระทําที�เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี�ยวกบัการป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  

2.   การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 

3.   การกระทําที�เป็นการปฏิบตัิตามคําสั�งเกี�ยวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิ โดยบคุคลผู้มีอํานาจ
ตามกฎหมาย 

(ข)  บริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื�อทราบข้อเท็จจริงเกี�ยวกบัลกูค้า
ได้ในสาระสาํคญั 

2.  เมื�อปรากฏเหตตุามข้อ 1 (1) – (4) ข้างต้น และบริษัทจดัการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื Rอคืน หรือไม่รับ
สบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับคําสั�งซื Rอ คําสั�งขายคืน หรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการ
ปฏิบตัิ ดงัตอ่ไปนี R 
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(1)   แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที�มีคําสั�งซื Rอ หรือคําสั�งขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื Rอ
คืนหน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามข้อ 1 (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดัการจะเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทนุรายอื�นและผู้ลงทนุทั�วไปให้ทราบถึงการหยดุรับคําสั�งซื Rอ หรือคําสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการ
ใดๆ โดยพลนั 

(2)   รายงานการไมข่ายหรือไมรั่บซื Rอคืนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับคําสั�งซื Rอหรือคําสั�งขายคืนหน่วยลงทนุ
พร้อมทั Rงแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนั Rนให้สํานกังานทราบโดย
พลนั 

(3)   ในกรณีที�บริษัทจดัการไมข่ายหรือไมรั่บซื Rอคืนหนว่ยลงทนุหรือหยดุรับคําสั�งซื Rอหรือคําสั�งขายคืนหน่วยลงทนุ
ตามข้อ 1 (1) (2) และ (3) เกินหนึ�งวนัทําการ บริษัทจัดการจะดําเนินการดงัต่อไปนี R ก่อนการเปิดรับ
คําสั�งซื Rอหรือคําสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุ  

(ก)   รายงานการเปิดรับคําสั�งซื Rอ คําสั�งขายคืน หรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ วนัทําการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนั Rนให้สาํนกังานทราบภายในวนัทํา
การก่อนวนัเปิดรับคําสั�งซื Rอ คําสั�งขายคืน หรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุ 

(ข)   แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�มีคําสั�งซื Rอ คําสั�งขายคืน หรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทราบ
ถึงการเปิดขายหรือรับซื Rอคืนหรือสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุราย
อื�นและผู้ ลงทุนทั�วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั�งซื Rอ คําสั�งขายคืน หรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วย
ลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

3.  บริษัทจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุตามคําสั�งซื Rอหรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุที�ได้รับมาแล้วหรือหยดุ
รับ คําสั�งซื Rอหรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที�บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องและผู้ ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงั และรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุที�มีคําสั�งซื Rอ คําสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการหยดุขาย
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอื�นและผู้ลงทุนทั�วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั�งซื Rอ 
หรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

4. ในกรณีที�วนัทําการซื Rอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวนัที�สํานกังานได้ประกาศกําหนดให้เป็น
วนัหยุดทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสั�งซื Rอ คําสั�งขายคืน และคําสั�ง
สบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุสาํหรับวนัดงักลา่ว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าเกี�ยวกบัการหยดุรับ
คําสั�งในกรณีดงักลา่วไมน้่อยกวา่ห้าวนัทําการก่อนถึงวนัหยดุทําการกรณีพิเศษนั Rน โดยการปิดประกาศไว้ในที�
เปิดเผย ณ ที�ทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ รวมทั Rงจดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานที�ติดต่อทกุแห่งของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื Rอคืนหนว่ยลงทนุที�ใช้เป็นสถานที�ในการซื Rอขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 

การหยดุขายหรือรับซื Rอคืนหนว่ยลงทนุ 

เพื�อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที�มีความจําเป็นเพื�อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพื�อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ
ให้บริษัทจดัการหยดุรับคําสั�งซื Rอ คําสั�งขายคืนหรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมได้เป็นการชั�วคราว
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ตามระยะเวลาที�เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสั�งซื Rอ คําสั�งขายคืน หรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุออกไปได้ 

4. วิธีการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ? 

วิธีการหรือช่องทางการสบัเปลี�ยนการถือหนว่ยลงทนุ ให้ใช้วิธีหรือช่องทางเดียวกนักบัการสง่คําสั�งซื Rอหรือคําสั�งขายคืน
หนว่ยลงทนุ ตามที�ระบไุว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือชี Rชวนของทั Rงกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 
และ/หรือเงื�อนไข หรือหลกัเกณฑ์ที�บริษัทจดัการกําหนด 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลี�ยนการถือหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุเปิดที�บริษัทจดัการกําหนด ซึ�งอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจดัการเทา่นั Rน ได้ที�บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื Rอคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจดัการจะ
ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง ซึ�งได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ
ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพื�อนําไปชําระค่าซื Rอหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด
ปลายทาง  

ทั Rงนี R การสบัเปลี�ยนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิด ต้องเป็นไปตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ในโครงการจดัการของ
ทั Rงกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

5. กองทุนรวมนี �กาํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร ? 

บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนขอสงวนสทิธิที�จะปฏิเสธการโอนหนว่ยลงทนุในกรณีดงัตอ่ไปนี R 
- ในกรณีที�เป็นการโอนหนว่ยลงทนุไมว่า่ทอดใดๆ ให้กบับคุคลที�ไม่ใช่ “ผู้ลงทนุที�มิใช่รายย่อย และ/หรือผู้มีเงินลงทนุสงู” 

เว้นแตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

- ในกรณีที�การถือหนว่ยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจํากดัการถือหนว่ยลงทนุ  

6. ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี�ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซื �อ
คืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ท่านสามารถติดตามมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้จากหนงัสือพิมพ์รายวนั หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
www.uobam.co.th   
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  คาํถามและคาํตอบเกี�ยวกับสิทธิของผู้ถอืหน่วยลงทุน 
 

1. กองทุนรวมนี �มีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

- ใบหนว่ยลงทนุ  
- สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 
- หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ  
- ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ 
-  รูปแบบอื�นใดตามที�บริษัทจดัการกําหนด 

ทั Rงนี R บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุรูปแบบใดรูปแบบหนึ�งให้กบั 
ผู้สั�งซื Rอหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ เช่น หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
และ/หรือรูปแบบที�มีการเปลี�ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ�มเติมในอนาคต ตามหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการที�บริษัทจดัการ
กําหนด โดยผู้สั�งซื Rอหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปลี�ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้
ภายหลงั ตามหลกัเกณฑ์ และเงื�อนไขที�บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี�ยนแปลง 
หรือเพิ�มเติมรูปแบบและ/หรือเงื�อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และระยะเวลาการส่งมอบได้ 
โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการที�ผิดไปจากรายละเอียด
โครงการเดิม 

2. ผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี �อาจถกูจาํกัดสิทธิในเรื�องใด ภายใต้เงื�อนไข อย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี Rอาจถูกจํากัดสิทธิในเรื�องการสั�งซื Rอหน่วยลงทุน หากบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกนัอาจมีผลให้บคุคลหรือกลุม่บคุคลนั Rนถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายได้
แล้วทั Rงหมด บริษัทจัดการจะพิจารณาไม่จดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บคุคลหรือกลุ่มบุคคลดงักล่าวเกินกว่า 1 ใน 3 
ของหน่วยลงทุนที�ได้จําหน่ายแล้วทั Rงหมด เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าข้อยกเว้นตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

3. ช่องทางและวิธีการที� ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการ
ดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ? 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ 
ได้ที� website ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th  

4. กองทุนรวมนี �มีช่องทางและวิธีการร้องเรียน อย่างไร ? 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถติดตอ่ได้ที�  

- บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั โทรศพัท์ 0-2786-2000  หรือ 

- สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Centre) โทรศพัท์ 0-2263-6000    
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5. กองทุนรวมนี �มีนโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไร ? 

ไมม่ี 
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  คาํถามและคาํตอบเกี�ยวกับบุคคลที�เกี�ยวข้องกบัการดาํเนินการของกองทุนรวม 
 

1. รายชื�อกรรมการ และคณะผู้บริหาร  

รายชื�อกรรมการ  
1. นายออ่ง ซี เอ็ง กรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต  กรรมการ 
3. นายสญัชยั  อภิศกัดิ�ศิริกลุ กรรมการ 
4. นางสาวปิยพร  รัตน์ประสาทพร กรรมการ  
5. นายวนา  พลูผล กรรมการ 

   และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

คณะผู้บริหาร 
1. นายวนา  พลูผล ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
2. นายกรวฒุิ  ลนีะบรรจง กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ 
3. นางสนุรี  พิบลูย์ศกัดิ�กลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฎิบตัิการ 
4. นางสาวณชัชา  สนุทรธาราวงศ์ กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ 

2. จาํนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 

จํานวน 97 กองทนุ (ข้อมลู ณ วนัที� 28 กมุภาพนัธ์ 2557) 

3. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  

เทา่กบั ………………………. บาท (ข้อมลู ณ วนัที� .............................) 
*หมายเหต:ุ จะทราบในวนัจดทะเบียนทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 

4. รายชื�อคณะกรรมการการลงทุน  

1. คณุกรวฒุิ  ลนีะบรรจง ประธานคณะกรรมการ 
2. คณุศิริพรรณ  สทุธาโรจน์ กรรมการ 
3. คณุพชัราภา  มหทัธนกลุ กรรมการ 
4. คณุอรุณศกัดิ� จรูญวงศ์นิรมล กรรมการ 
5. คณุทิพย์วดี  อภิชยัสริิ กรรมการ 
6. คณุปราณี  ศรีมหาลาภ กรรมการ 
7. คณุสทิธิศกัดิ�  ณฐัวฒุ ิ กรรมการ 
8. คณุชยัยนัต์  จนัทนคีรี กรรมการ 
9. คณุจารุวตัร  ปรีดิ�เปรมกลุ กรรมการ 
10. คณุลนิดา  อบุลเรียบร้อย กรรมการ 
11. คณุวีรยทุธ  ห์ลลีะเมียร กรรมการ 
12. คณุชนิษฎา วีรานวุตัติ� กรรมการ 
13. คณุพงึพิศ  จฬุาโรจน์มนตรี กรรมการ 
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14. คณุอญัชล ี งามวฒุกิลุ กรรมการ 
15. คณุวรรณจนัทร์  อึ Rงถาวร กรรมการ 
16. คณุเอกรัตน์  อภิวฒันพร กรรมการ 
17. คณุกณุฑีรา  พรโรจนางกรู กรรมการ (ฝ่ายบริหารความเสี�ยง) 
18. คณุวริศรา  โรจนสนุทรา กรรมการ (ฝ่ายตรวจการ) 

5. รายชื�อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทํางานที�เกี�ยวข้องกับการบริหารจัดการ
กองทุนรวม รวมทั �งหน้าที�ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้อมลู ณ วนัที� 24 เมษายน 2557) 

ชื�อ ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ที�เกี�ยวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที�ความ
รับผิดชอบ 

นายกรวุฒิ ลีนะบรรจง 

ประธานเจ้าหน้าที�การลงทนุ 
• M.B.A./ Northern Illinois 

University, U.S.A. 

• บริหารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด
ระหวา่งประเทศ) / จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

• ประธานเจ้าหน้าที�การลงทนุ, บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

• ประธานเจ้าหน้าที�การลงทนุ, บลจ.ยโูอบี (ไทย) จํากดั 

• กรรมการบริหาร, TSFC 

• VP and Senior Fund Manager, บลจ.ทิสโก้ จํากดั  

• หวัหน้าฝ่ายวิจยั, Dresdner Kleinwort Benson Securities 
(Asia) Limited  

• นกัวิเคราะห์การลงทนุอาวโุส, SocGen-Crosby Research 
Limited  

• ผู้จดัการ ฝ่ายสินเชื�อและพฒันาธุรกิจ, บงล. ทิสโก้จํากดั 

ประธาน
เจ้าหน้าที� 
การลงทนุ 

นางสาววรรณจันทร์ อึ �งถาวร*, 
CFA, CPA 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ, หวัหน้า
ฝ่ายการลงทนุตา่งประเทศ 

 

 

• วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต 
(การเงิน), Imperial College 
Management School, U.K. 

• บญัชีบณัฑิต (สารสนเทศทาง
บญัชี, เกียรตินิยมอนัดบั 1), 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

• นิติศาสตร์บณัฑิต, 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

• ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุตา่งประเทศ, บลจ. ยโูอ
บี (ประเทศไทย) จํากดั 

• ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายการลงทนุตา่งประเทศ, บลจ. ยโูอบี 
(ไทย) จํากดั 

• Assistant Managing Director – Investment Department, 
Siam City Asset Management  

• Senior Fund Manager, TISCO Asset Management 

• Senior Consultant, Price 

• Water House Coopers 

หวัหน้าฝ่าย 
การลงทนุ

ตา่งประเทศ 

 

นายเอกรัตน์ อภิวัฒนพร*, 
CFA 

ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  
ฝ่ายการลงทนุตา่งประเทศ 

• บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน), 
University of Illinois at Chicago, 
U.S.A. 

• วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต  
(การบญัชี), University of Illinois 
at Chicago, U.S.A. 

 

 

• ผู้ อํานวยการอาวโุส (1), ฝ่ายการลงทนุต่างประเทศ, บลจ. ยโูอบี 
(ประเทศไทย)  

• ผู้ อํานวยการ (2), ฝ่ายการลงทนุตา่งประเทศ, บลจ.ยโูอบี (ไทย) 
จํากดั 

• Fund Manager, Finansa Asset Management 

• Investment Manager, Evolution Capital 

• Equity Research Analyst, บลจ. กสิกรไทย 

ฝ่ายการลงทนุ
ตา่งประเทศ 
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ชื�อ ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ที�เกี�ยวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที�ความ
รับผิดชอบ 

• วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต 
(วิศวกรรมโยธา),จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

• Finance Analyst, Chicken of the Sea International 
Sandiego C.A. 

นายกิตตพิงษ์ กังวานเกียรติชัย*, 
ผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุ
ตา่งประเทศ 

• เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร์), จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

• เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร์), จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

• ผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุตา่งประเทศ, บลจ.ยโูอบี  
(ประเทศไทย) จํากดั 

• ผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุตา่งประเทศ, บลจ.ฟินนัซา่ จํากดั 

• นกัวิเคราะห์, ฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์, บล.นครหลวงไทย 
จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ
ตา่งประเทศ 

* นางสาววรรณจนัทร์ อึ Rงถาวร, นายเอกรัตน์ อภิวฒันพรม และนายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชยั ปฏิบตัิหน้าที�เป็นผู้จดัการกองทนุ และผู้จดัการลงทนุในสญัญาซื Rอขาย
ลว่งหน้า (ถ้ามี) 

6. รายชื�อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื �อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี � มีดังนี �  
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื Rอคืนอื�นๆ (ถ้ามี) 

7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนี �คือ  

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
โทรศพัท์ 0-2786-2000 โทรสาร 0-2786-2370-74 

8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนี �คือ  

 ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮ้แบงกิ Rงคอร์ปอเรชั�น จํากดั  
โทรศพัท์  0-2614-5588 โทรสาร 0-2632-4801-2 

นอกจากหน้าที�ตามที�กําหนดไว้ในสญัญาแต่งตั Rงผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วยงัมีหน้าที�ตามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุด้วย 
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    ช่องทางที� ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับกองทุนรวมนี � 
 

1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับกองทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิ�มเติมเกี�ยวกบักองทนุได้ที� 

-   บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

-   ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื Rอคืน (ถ้ามี) 

-   เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  www.uobam.co.th 

2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสดัส่วนการถอืหน่วยลงทุนเกนิข้อจาํกดัการถอืหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทนุได้ที�เว็บไซต์ของบริษัท
จดัการ www.uobam.co.th 
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ความเสี(ยงในการลงทุนของกองทุนรวม 
 

1. ความเสี�ยงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเสี�ยงที�เกิดจากการที�ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตวัขึ Rนลง 
เนื�องจากความผนัผวนของปัจจยัตา่งๆ ที�เกี�ยวข้อง เช่น สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และกฎระเบียบต่างๆ ซึ�ง
สง่ผลกระทบต่ออตัราดอกเบี Rย ดชันีอ้างอิง และอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ�งสง่ผลให้ราคาของตราสาร
ตา่งประเทศเพิ�มขึ Rนหรือลดลงได้ตลอดเวลา  

แนวทางการบริหารเพื�อลดความเสี�ยง : 
AXA Funds Management SA (Luxembourg) ซึ�งเป็นผู้บริหารกองทนุ AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds 
USD Fund จะเป็นผู้ พิจารณากระจายความเสี�ยงในการลงทนุในตราสารประเภทต่างๆ ในหลายๆ อตุสาหกรรม และ
ปรับสัดส่วนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ รวมถึงเลือกสรรตราสารให้เหมาะสมกับสภาพตลาด ซึ�งจะเป็นการลด
ผลกระทบจากความผนัผวนของเศรษฐกิจ และจะช่วยลดผลกระทบจากความผนัผวนของเศรษฐกิจที�จะสง่ผลกระทบต่อ
อตุสาหกรรมใดๆ ที�กองทนุมีการลงทนุ 
 

2. ความเสี�ยงของประเทศที�ลงทุน (Country and Political Risk) เนื�องจากกองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทุนของ
กองทนุตา่งประเทศ ซึ�งความเสี�ยงของประเทศที�ลงทนุเป็นความเสี�ยงที�เกิดจากความมั�นคงทางเศรษฐกิจ ความขดัแย้ง
ทางสงัคม ความเสี�ยงด้านการเมืองการปกครอง ข้อจํากดัด้านกฎหมาย ซึ�งอาจมีผลตอ่ผลตอบแทนที�กองทนุจะได้รับ อีกทั Rง
กองทนุ AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund มีกรอบการลงทนุในตราสารหนี Rต่างประเทศที�เน้น
ลงทนุตราสารหนี Rในประเทศสหรัฐอเมริกา จึงอาจมีความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงภายในประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะ
เป็นการเปลี�ยนแปลงผู้ บริหารประเทศ นโยบายของประเทศ มาตรการทางภาษี หรือข้อจํากัดในการทําธุรกรรมการ
แลกเปลี�ยนเงิน เป็นต้น ซึ�งอาจจะส่งผลให้ไม่สามารถชําระหนี Rและนําเงินออกนอกประเทศได้ตามระยะเวลาที�ได้
กําหนดไว้ 

แนวทางการบริหารเพื�อลดความเสี�ยง :  
AXA Funds Management SA (Luxembourg) ซึ�งเป็นผู้บริหารกองทนุ AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds 
USD Fund มีเครือขา่ยครอบคลมุในประเทศสหรัฐอเมริกาและทั�วโลก ทําให้สามารถเข้าถึงข้อมลูในเชิงลกึได้ และได้
มีการวิเคราะห์ความเสี�ยงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสงัคม สภาวะการลงทนุอย่างสมํ�าเสมอ รวมทั Rงกระจายการลงทนุ
ในตราสารหนี Rในกลุม่อตุสาหกรรมตา่ง ๆ เพื�อลดความเสี�ยงในสว่นนี R 
 

3. ความเสี�ยงจากข้อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเสี�ยงที�เกิดจากการ
เปลี�ยนแปลงภายในประเทศที�กองทนุลงทนุ เช่น การเปลี�ยนแปลงทางการเมือง ข้อกําหนด กฎเกณฑ์ หรือนโยบาย
ตา่งๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ�งรวมถึงสาเหตอืุ�นๆ ที�อาจทําให้ไม่สามารถชําระหนี Rได้ตรงตามระยะเวลาที�
กําหนด รวมถึงอาจทําให้กองทนุเกิดความเสี�ยงจากสญัญาสวอป และ/หรือสญัญาฟอร์เวิร์ดได้ ซึ�งมีผลต่อผลตอบแทนที�
กองทนุจะได้รับจากการลงทนุ ทั Rงนี R บริษัทจดัการจะติดตามสถานการณ์การเปลี�ยนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะ
ตลาดเงิน ตลาดทนุ ตลอดจนปัจจยัพื Rนฐานตา่งๆ ของประเทศที�กองทนุลงทนุอย่างใกล้ชิด เพื�อประเมินความเสี�ยงจาการ
ลงทนุในประเทศนั Rนๆ ซึ�งอาจช่วยลดความเสี�ยงในสว่นนี Rได้ 
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4. ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) เป็นความเสี�ยงที�เกิดจากการที�ไม่สามารถขายตราสารที�กองทนุได้ลงทนุไว้
ได้ หรือขายตราสารไม่ได้ตามราคาหรือตามระยะเวลาที�กําหนดไว้ได้ ทั Rงนี R สภาพคลอ่งของตราสารอาจจะขึ Rนอยู่กบั
สภาพขนาดของตลาดแตล่ะประเทศที�กองทนุเข้าไปลงทนุและสภาวการณ์ในตลาด ณ ขณะใดขณะหนึ�ง 

แนวทางการบริหารเพื�อลดความเสี�ยง :  
AXA Funds Management SA (Luxembourg) ซึ�งเป็นผู้บริหารกองทนุ AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds 
USD Fund ซึ�งบริหารกองทนุตามกรอบการลงทนุที�ใช้ในกลุม่ประเทศยโุรป ซึ�งกําหนดให้ต้องมีสภาพคลอ่งเพียงพอ 
ความเสี�ยงดงักลา่วจึงอยูใ่นระดบัที�ยอมรับได้ 
 

5. ความเสี�ยงจากความสามารถในการชาํระเงนิต้นและดอกเบี �ยของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) เกิดจากผู้ออก
ตราสารหนี Rไมส่ามารถจ่ายคืนเงินต้นและหรือดอกเบี Rยได้ตามกําหนด ทําให้มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิอาจลดลงจากการด้อยค่า
ของตราสารหนี Rดงักลา่ว และทําให้กองทนุขาดทนุ 

แนวทางการบริหารเพื�อลดความเสี�ยง :  
ในสว่นของกองทนุ AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund มีการบริหารพอร์ตลงทนุที�มีการกระจาย 
ความเสี�ยงในแตล่ะอตุสาหกรรม และผู้ออกตราสารแต่ละบริษัทอยู่ในระดบัที�ยอมรับได้ โดยถึงแม้ว่าจะเน้นการลงทนุใน 
Non-investment grade ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ซึ�ง AXA Funds Management SA (Luxembourg) 
ซึ�งเป็นผู้บริหารกองทนุนั Rนถือเป็นบริษัทจดัการที�มีประสบการณ์ในการลงทนุในตราสารลกัษณะนี Rมาเป็นเวลานาน อีกทั Rง
ยงัสามารถวิเคราะห์และเข้าถึงข้อมูลในเชิงลึกในแต่ละตราสารที�ลงทุนได้ ดงันั Rน การบริหารจัดการความเสี�ยงใน 
การลงทุนของบริษัทจึงมีความน่าเชื�อถือและเป็นที�ยอมรับในระดบัสากล และในสว่นที�เหลือ กองทนุเปิด ยูเอส ไฮ 
ยิลด์ ฟันด์ จะลงทนุในสินทรัพย์ที�มีสภาพคลอ่ง โดยเป็นไปเพื�อการดําเนินงานของกองทนุ รอการลงทนุ ชําระค่าใช้จ่าย 
หรือรักษาสภาพคล่อง อย่างไรก็ตาม หากมีการลงทุนในตราสารหนี Rบริษัทจัดการจะวิเคราะห์ความเสี�ยงเกี�ยวกับ
ความสามารถในการชําระหนี Rของผู้ออกตราสารอย่างละเอียด และพิจารณาลงทนุเฉพาะในตราสารหนี Rที�มีคณุภาพเพื�อ
ลดความเสี�ยงในสว่นนี R 
 

6. ความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน ( Exchange rate Risk ) เนื�องจากกองทนุเปิด ยเูอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ ลงทนุในหนว่ยลงทนุ
ของกองทนุ AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อีกทั Rงกองทนุหลกั
สามารถลงทนุในตราสารหนี Rหรือสญัญาซื Rอขายลว่งหน้าในรูปสกลุเงินอื�นที�ไมใ่ช่สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และแม้ว่าใน
ในสภาวการณ์ปกติกองทนุเปิด ยูโอบี สมาร์ท ยูเอส ไฮ ยิล ฟันด์ จะลงทนุในสญัญาซื Rอขายลว่งหน้า (derivatives) 
เพื�อป้องกนัความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ โดยจะป้องกนัความเสี�ยงอตัราแลกเปลี�ยนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของมลูคา่เงินลงทนุในตา่งประเทศ อยา่งไรก็ดี ในกรณีที�สภาวการณ์ไม่ปกติ กองทนุอาจพิจารณาป้องกนั
ความเสี�ยงตามดลุยพินิจผู้จดัการกองทนุ ดงันั Rน กองทนุจึงยงัคงมีความเสี�ยงที�เกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยน
ของสกลุเงินดงักลา่ว และอาจสง่ผลให้เงินต้นและอตัราผลตอบแทนในรูปเงินบาทมีความผนัผวนได้ 
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แนวทางการบริหารเพื�อลดความเสี�ยง :  
กองทนุ AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund มีนโยบายไม่ป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน
เต็มจํานวน ผู้ลงทนุจึงควรรับทราบความเสี�ยงในสว่นนี R แต่ในสว่นของ กองทนุเปิด ยเูอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ จะลงทนุในสญัญา
ซื Rอขายล่วงหน้า (Derivatives) หรือเครื�องมือป้องกันความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศโดยจะใช้การ
วิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลงั เพื�อคาดการณ์ทิศทางอตัราแลกเปลี�ยนเพื�อลดความเสี�ยงนี R ซึ�งอาจมี
ต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี�ยง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที�
เพิ�มขึ Rน 
 

7. ความเสี�ยงจากการลงทุนในตราสารที� มีอันดับความน่าเชื�อถือตํ�ากว่าระดับที�ลงทุนได้ (Low-Rated or Non 
Investment Grade Securities Risk) กองทนุ AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund (กองทนุหลกั)
สามารถลงทนุในตราสารที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือตํ�ากว่าอนัดบัที�สามารถลงทนุได้ (Non-investment Grade) และ 
ตราสารที�ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ (Unrated securities)ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 
เพื�อเพิ�มผลตอบแทนของกองทุน กองทุนจึงมีความเสี�ยงมากกว่าการลงทุนในตราสารหนี Rที�ได้รับการจัดอนัดบัความ
น่าเชื�อถือในระดบัที�ลงทุนได้ คือ อาจมีความผนัผวนของราคาตราสารหนี Rที�ลงทุน และโอกาสในการผิดนดัชําระหนี Rที�
สงูขึ Rน  

แนวทางการบริหารเพื�อลดความเสี�ยง :  
ในสว่นของกองทนุ AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund มีการบริหารพอร์ตลงทนุที�มีการกระจาย
ความเสี�ยงในแตล่ะอตุสาหกรรม และผู้ออกตราสารแต่ละบริษัทอยู่ในระดบัที�ยอมรับได้ โดยถึงแม้ว่าจะเน้นการลงทนุใน 
Non-investment grade ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ�ง AXA Funds Management SA 
(Luxembourg) ซึ�งเป็นผู้บริหารกองทนุนั Rนถือเป็นบริษัทจดัการที�มีประสบการณ์ในการลงทนุในตราสารลกัษณะนี Rมา
เป็นเวลานาน อีกทั Rงยงัสามารถวิเคราะห์และเข้าถึงข้อมูลในเชิงลึกในแต่ละตราสารที�ลงทุนได้ ดงันั Rน การบริหาร
จดัการความเสี�ยงในการลงทุนของบริษัทจึงมีความน่าเชื�อถือและเป็นที�ยอมรับในระดบัสากล และในส่วนที�เหลือ 
กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ จะลงทนุในสินทรัพย์ที�มีสภาพคลอ่ง โดยเป็นไปเพื�อการดําเนินงานของกองทนุ รอการ
ลงทนุ ชําระค่าใช้จ่าย หรือรักษาสภาพคลอ่ง อย่างไรก็ตาม หากมีการลงทุนในตราสารหนี R บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ความ
เสี�ยงเกี�ยวกบัความสามารถในการชําระหนี Rของผู้ออกตราสารอย่างละเอียด และพิจารณาลงทนุเฉพาะในตราสารหนี Rที�มี
คณุภาพเพื�อลดความเสี�ยงในสว่นนี R 

 
8. ความเสี�ยงจากการทาํสัญญาซื �อขายล่วงหน้า (Derivatives) สญัญาซื Rอขายลว่งหน้าบางประเภทอาจมีการขึ Rนลง

ผนัผวน (volatile) มากกว่าหลกัทรัพย์พื Rนฐาน ดังนั Rน หากกองทุนมีการลงทุนในหลกัทรัพย์ดังกล่าวย่อมทําให้
สินทรัพย์มีความผนัผวนมากกว่าการลงทุนในหลกัทรัพย์พื Rนฐาน (Underlying Security) ทั Rงนี R ในสว่นของกองทุน 
AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund มีนโยบายเข้าทําธุรกรรมสญัญาซื Rอขายลว่งหน้าหรือ
สญัญาอนพุนัธ์ เช่น สทิธิขาย (Put Option) สทิธิซื Rอ (Call Option) สญัญาซื Rอขายลว่งหน้า (Futures) ตราสารหนี Rที�มี
การจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงตวัแปร (Structured Product) เป็นต้น โดยกองทนุอาจเข้าทําธุรกรรมสญัญาซื Rอขาย
ลว่งหน้าเพื�อป้องกนัความเสี�ยง (Hedging) หรือเพื�อเพิ�มประสทิธิภาพการลงทนุ (Efficient Portfolio Management)  
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แนวทางการบริหารลดความเสี�ยง :  
กองทนุ  AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund จะมีการควบคมุปริมาณการใช้ตราสารอนพุนัธ์ 
(Total Net Derivatives Exposures) ไม่เกินกว่ามลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ และควบคมุความเสี�ยงจากการใช้
สญัญาอนพุนัธ์ (Total Gross Exposures) โดยการลงทุนในสญัญาอนุพนัธ์ขึ Rนอยู่กับวิจารณญาณของผู้จัดการ
กองทนุ AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund 
สาํหรับกองทนุเปิด ยเูอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์อาจลงทนุในสญัญาซื Rอขายลว่งหน้าตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ เพื�อลด
ความผนัผวนในตลาดอตัราแลกเปลี�ยน เพื�อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วย ทั Rงนี R กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื Rอขาย
ล่วงหน้าที�มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี�ยน ซึ�งมีวัตถุประสงค์เพื�อลดความเสี�ยงเท่านั Rน โดยการป้องกันความเสี�ยง
ดงักลา่ว อาจทําให้กองทนุเสียโอกาสที�จะได้รับผลตอบแทนที�เพิ�มขึ Rน หากอตัราแลกเปลี�ยนมีการเปลี�ยนแปลงไปใน
ทางตรงข้ามกับที�กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี�ยงจากการที�คู่สญัญาไม่ปฏิบตัิตาม
สญัญาดงักลา่ว ดงันั Rนเพื�อลดความเสี�ยงดงักลา่วกองทนุจะทําธุรกรรมดงักลา่วกบัธนาคารที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั Rง
ขึ Rนหรือธนาคารพาณิชย์ 

ในการเข้าทําธุรกรรมซื Rอขายลว่งหน้าเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารกองทนุ (Efficient Portfolio Management) 
ของกองทนุ AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund มีวตัถปุระสงค์เพื�อเพิ�มผลตอบแทนจาก 
การลงทนุหรือเพื�อเพิ�มประสทิธิภาพในการบริหารจดัการเงินลงทนุของกองทนุ โดยผลของการทํา Efficient Portfolio 
Management อาจทําให้กองทนุมีฐานะทางอตัราแลกเปลี�ยนในหลายสกลุเงิน และมีอายเุฉลี�ยของตราสารเปลี�ยนไป
จากตราสารที�กองทนุ AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund ถือครอง ผู้ลงทนุในกองทนุเปิด ยเูอส 
ไฮ ยิลด์ ฟันด์ จึงควรยอมรับความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี Rย และอตัราแลกเปลี�ยนอนัเกิดจากการทําธุรกรรมสญัญาซื Rอ
ขายลว่งหน้าของกองทนุ AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund ได้ 
 

9. ความเสี�ยงจากการลงทุนในกองทุน AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund เนื�องจากกองทนุเปิด 
ยเูอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ มีนโยบายลงทนุในกองทนุ AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund (กองทนุ
หลกั) โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ดงันั Rน ความเสี�ยงตามท้ายข้อภาคผนวกจึงเป็นความเสี�ยงของ
กองทนุเปิด ยเูอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ ด้วย ผู้ลงทนุจึงควรศึกษาและยอมรับความเสี�ยงของกองทนุ AXA WORLD FUNDS 
US High Yield Bonds USD Fund ได้ 
 

10. ความเสี�ยงที�เกิดจากการที�กองทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุน AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds 
USD Fund ในกรณีที�กองทนุไม่สามารถนําเงินไปลงทนุในกองทนุ AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds 
USD Fund ได้อีกต่อไปไม่ว่ากรณีใดๆ กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในกองทนุต่างประเทศอื�นๆ ที�มีลกัษณะเดียวกนั โดยถือ
วา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว การเปลี�ยนแปลงดงักลา่วอาจทําให้คา่ใช้จ่ายของกองทนุและสกลุเงิน
ที�เข้าไปลงทนุเปลี�ยนแปลงไป   
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อตัราส่วนการลงทุน 

 

อัตราส่วนการลงทนุ USHY 

อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญารายใดรายหนึ�ง (Company limit)  

การลงทนุในเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในประเทศที�มีอนัดบัความ
นา่เชื�อถืออยูใ่นอนัดบัที�สามารถลงทนุได้  

ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 20 

การลงทนุในเงินฝากของสถาบนัการเงินต่างประเทศที�มีอนัดบัความ
น่าเชื�อถืออยู่ในอันดับที�สามารถลงทุนได้ (คํานวณเฉพาะสถาบัน
การเงินตา่งประเทศรายนั Rน) 

ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 

 

20 

การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สญัญาที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือ
อยูใ่นอนัดบัที�สามารถลงทนุได้ 

ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 15 

อัตราส่วนการลงทุนที�คาํนวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit) 

การลงทนุในทรัพย์สนิของกลุม่กิจการใดกลุม่กิจการหนึ�ง  ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 30 

อัตราส่วนที�คาํนวณตามประเภททรัพย์สนิ (Product limit) 

การลงทนุในเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตั�วแลกเงิน ตั�วสญัญาใช้เงิน ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 45 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทั 
งหมดที(เรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม 1 อัตราตามโครงการ 2 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั �งหมด (ที�ประมาณการได้)   
1.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กินร้อยละ 2.00 ตอ่ปี 
1.2  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไมเ่กินร้อยละ 0.10 ตอ่ปี 
1.3  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ ไมเ่กินร้อยละ 0.12 ตอ่ปี 
1.4 คา่ใช้จา่ยในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการขาย ไมเ่กินร้อยละ 0.05 ตอ่ปี 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (ที�ประมาณการไม่ได้)  

คา่ใช้จา่ยอื�นๆ ตามที�จ่ายจริง 

หมายเหต ุ 

1 คา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้น ยงัไม่รวมภาษีมลูคา่เพิ�มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื�นใดทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 

2 อัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั Rงหมดหักด้วยมูลค่าหนี Rสินทั Rงหมดที�ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ ดูแลผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั Rงแต่วันถัดจากวันที�คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั Rงล่าสุดจนถึงวันที�คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ 
ปัจจบุนั 

3 ทั Rงนี R บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวกับผู้สั�งซื Rอหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์การคดิคา่ธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที�หน้าสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื Rอคืน (ถ้ามี) 
และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

4 จะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัที�ยื�นคําขอทํารายการ 

ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียมหรือ คา่ใช้จ่ายจากที�ได้ระบไุว้ในโครงการบริษัทจดัการของ
สงวนสทิธิที�จะกระทําการดงักลา่วโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั 
โดยจะตดิประกาศไว้ที�สํานกังานของบริษัทจดัการ สํานกังานใหญ่ และสํานกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื Rอคืน และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนั
อย่างน้อย 1 ฉบบัเป็นเวลา 3 วนัตดิตอ่กนั 
  

ค่าธรรมเนียมที�เรียกเก็บจากผู้สั�งซื �อหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน อัตราตามโครงการ 

1. คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ3 ไมเ่กินร้อยละ 1.50 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุ  

2. คา่ธรรมเนียมการรับซื Rอคืนหนว่ยลงทนุ3 ไมม่ี  

3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุ3  
3.1 กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง อตัราเดียวกบัคา่ธรรมเนียมการรับซื Rอคืน

หนว่ยลงทนุ 
3.2 กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง อตัราเดียวกบัคา่ธรรมเนียมการขาย 

หนว่ยลงทนุ 
4. คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ 10 บาทตอ่หนว่ยลงทนุ 500 หนว่ย 4 

5. คา่ธรรมเนียมการเปลี�ยนชื�อ สกลุ ที�อยู ่และการออกใบหนว่ยลงทนุ รายการละ 50 บาท 4 

6. คา่ธรรมเนียมการโอนเงินสาํหรับการเฉลี�ยเงินคืนกรณีเลกิโครงการเข้าบญัชี
เงินฝาก 

ตามที�ธนาคารพาณิชย์ 

กําหนด 
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คาํเตือน / ข้อแนะนํา 
 

 

 

• กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ สามารถลงทนุในตราสารแห่งหนี Rที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือตํ�ากว่าอนัดบัที�ลงทนุได้ 
(non - investment grade) หรือที�ไมม่ีการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ (unrated bond) ในอตัราสว่นที�มากกว่าอตัราสว่น
ของกองทนุรวมเพื�อผู้ลงทนุทั�วไป ผู้ลงทนุอาจมีความเสี�ยงจากการผิดนดัชําระหนี Rของผู้ออกตราสาร ซึ�งสง่ผลให้ผู้ลงทนุ
ขาดทนุจากการลงทนุบางสว่นหรือทั Rงจํานวนได้ และในการขายคืนหนว่ยลงทนุผู้ลงทนุอาจจะไม่ได้รับเงินคืนตามที�ระบุ
ไว้ในโครงการ 

• การพิจารณาร่างหนงัสอืชี Rชวนในการเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนี Rมิได้เป็นการแสดงวา่สํานกังานได้รับรองถึง
ความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชี Rชวนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที�เสนอขาย
นั Rน 

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี�ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี Rเมื�อเห็นว่า 
การลงทนุในกองทนุนี Rเหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทนุของผู้ลงทนุ และผู้ลงทนุยอมรับความเสี�ยงที�อาจเกิดขึ Rนจาก
การลงทนุได้ 

• ในกรณีที�มีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที�กําหนดไว้ใน
หนงัสอืชี Rชวน 

• ในกรณีที�ผู้ ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ�มเติม ผู้ ลงทุนสามารถขอหนังสือชี Rชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที�บริษัทจัดการ 
กองทนุรวมหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื Rอคืน  

• กองทนุรวมเป็นนิติบคุคลแยกตา่งหากจากบริษัทจดัการ ดงันั Rน บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) 
จํากดั จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทนุของกองทนุ  ทั Rงนี R ผลการดําเนินงานของกองทนุนี R  ไม่ได้ขึ Rนอยู่กบั
สถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

• บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�นเพื�อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที�บริษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�นเพื�อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที�ป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพื�อให้เกิดความเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและ
สอบถามข้อมลูเพิ�มเติมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  

• บริษัทจดัการใช้ข้อมลูในอดีตในการคํานวนคา่สมับรูณ์ของค่าสมัประสิทธิ�สหสมัพนัธ์ (absolute correlation coefficient) 
กองทนุจึงมีความเสี�ยงหากสนิทรัพย์อ้างอิง (underlying assets) และทรัพย์สนิที�ต้องการลดความเสี�ยงเคลื�อนไหวใน
ทิศทางที�ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีต ซึ�งอาจทําให้สัญญาซื Rอขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี�ยงได้อย่างเต็ม
ประสทิธิภาพ 

• ในกรณีที�ผู้ลงทนุต้องการทราบข้อมลูเพิ�มเติม ผู้ลงทนุสามารถขอหนงัสือชี Rชวนสว่นข้อมลูโครงการได้ที�บริษัทจดัการ
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื Rอคืน   
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• ผู้ลงทนุสามารถตรวจดขู้อมลูที�อาจมีผลตอ่การตดัสนิใจลงทนุ เช่น การทําธุรกรรมกบับคุคลที�เกี�ยวข้อง (Connected 
Person) ได้ที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

• บริษัทจดัการอนญุาตให้พนกังานลงทนุในหลกัทรัพย์เพื�อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และประกาศ
ต่างๆ ที�สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทนุดงักล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื�อที�บริษัท
จดัการจะสามารถกํากบัและดแูลการซื Rอขายหลกัทรัพย์ของพนกังานได้ 

• ผู้ลงทนุสามารถตรวจดแูนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากประกาศที�ปิดไว้
หน้าบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื Rอคืน 

• ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และควรขอดบูตัรประจําตวัของบคุคลดงักลา่วที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

• ผู้ลงทนุควรศกึษาข้อมลูในหนงัสอืชี Rชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนงัสือชี Rชวนไว้เป็นข้อมลูเพื�อใช้อ้างอิงในอนาคต และ
เมื�อมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้ติดตอ่กบัผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซื Rอหนว่ยลงทนุ 

• กองทนุอาจจะมีการกระจกุตวัของการถือหนว่ยลงทนุของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ยลงทนุ
ที�จําหนา่ยได้แล้วทั Rงหมด โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูได้ที�เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  www.uobam.co.th 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด 
ชัRน 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที� 173/27-30, 32-33  ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
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