หนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์
US High Yield Fund : USHY
ประเภทกองทุน

:

กองทุนรวมหน่วยลงทุนทีลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว
(feeder fund)

อายุโครงการ

:

ไม่กําหนด

วันทีได้ รับอนุมัติให้ จัดตังและจัดการกองทุนรวม :

วันที 21 เมษายน 2557

นโยบายการลงทุน :
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชือ AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD
Fund ซึงเป็ นกองทุนรวมเพือผู้ลงทุนทัวไป (retail fund) และมิได้ เป็ นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)
ซึงจดทะเบียนซื Rอขายอยู่ในประเทศลักเซมเบิร์ก และได้ รับ UCIT IV จาก CSSF (Commission de Surveillance du
Secteur Financier) โดยมี AXA Funds Management SA (Luxembourg) เป็ นผู้จดั การกองทุน โดยบริ ษัทจัดการจะทํา
การซื Rอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักทีประเทศลักเซมเบิร์ก และลงทุนในสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐเป็ นสกุลเงินหลัก
กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund เพียงกองทุน
เดียว โดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรื อตามอัตราส่วนทีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด แต่ทงนี
ั R R จะลงทุนในต่างประเทศ ณ ขณะใดขณะหนึงไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80
ของมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทุน โดยส่วนทีเหลือกองทุนอาจลงทุนในหรื อมีไว้ ซึงตราสารแห่งหนี R และ/หรื อเงิน
ฝากในประเทศทีมีอายุตํากว่า 1 ปี โดยมีวตั ถุประสงค์เพือสํารองเงินไว้ สําหรับการดําเนินงานรอการลงทุน หรื อรักษา
สภาพคล่อง เป็ นต้ น กองทุนอาจลงทุนในสินทรัพย์อืนใดทีมีลกั ษณะทํานองเดียวกันนี Rโดยได้ รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในสภาวการณ์ ปกติ กองทุนเปิ ด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟั นด์ จะลงทุนในสัญญาซื Rอขายล่วงหน้ าเพือป้องกันความเสียงจาก
อัตราแลกเปลียนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ ดี ในกรณี ทีสภาวการณ์ ไม่ปกติ
กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสียงตามดุลยพินิจผู้จดั การกองทุน และถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว หากมี
การปรับเปลียนกลยุทธ์เกียวกับการทําสัญญาซื Rอขายล่วงหน้ าดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ า โดยจะ
ปิ ดประกาศไว้ ทีสํานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื Rอคืน (ถ้ ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของ
บริ ษัทจัดการ ทังนี
R R ในส่วนการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทีมีลกั ษณะของสัญญาซื Rอขายล่วงหน้ าแฝง
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(Structured Note) รวมถึงตราสารทีมีอนั ดับความน่าเชือถือของตราสารหรื อผู้ออก (Issue/Issuer) ตํากว่าทีสามารถ
ลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารทีไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ (Unrated securities)
ผลตอบแทนทีผู้ลงทุนจะได้ จากเงินลงทุน :
ผู้ลงทุนมีโอกาสทีจะได้ รับผลตอบแทนทีดีจากการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และถือเป็ นการกระจายการ
ลงทุนไปยังหลักทรัพย์ในต่างประเทศเพือลดความเสียงจากการมุง่ เน้ นทีจะลงทุนในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว

กองทุนเปิ ด ยูเอส ไฮ ยิ ลด์ ฟั นด์

2

คําถามและคําตอบเกี(ยวกับกองทุนรวม
คําถามและคําตอบเกียวกับลักษณะทีสําคัญของกองทุนรวม
1. กองทุนรวมนี เป็ นกองทุนรวมทีมีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อมีการแบ่ งชนิ ดของหน่ วยลงทุน
หรือไม่ อย่ างไร ?
กองทุนนี Rเป็ นกองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนทีมิใช่รายย่อยและ/หรื อผู้มีเงินลงทุนสูง และไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
2. กองทุนรวมนีมีจาํ นวนเงินทุนโครงการเท่ าใด ?
5,000 ล้ านบาท
ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครังR แรก บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเสนอขาย
หน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่เกินร้ อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
หากบริ ษัทจัดการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศแล้ วเกินกว่าร้ อยละ 75 ของวงเงินได้ รับการจัดสรรให้ สามารถนํา
เงินไปลงทุนในต่างประเทศ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิขอวงเงินเพิมเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/
หรื อธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรื อหน่วยงานทีมีอํานาจตามกฎหมายอืนใด ตลอดจนสงวนสิทธิ ทีจะดําเนินการ
เพิมเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้ โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
3. กองทุนรวมนีเหมาะสมทีจะเป็ นทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด ?
เหมาะสําหรับเงินลงทุนของผู้ลงทุนทีมิใช่รายย่อย และ/หรื อผู้มีเงินลงทุนสูงทีมุ่งหวังผลตอบแทนทีดีจากการลงทุน
ในกองทุนรวมต่างประเทศ โดยควรเป็ นเงินลงทุนส่วนทีสามารถยอมรับความเสียงจากการลงทุนได้ ในระดับสูง
โดยผลตอบแทนทีกองทุนจะได้ รับส่วนใหญ่มาจากกําไรส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
4. ปั จจัยใดทีมีผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?
1. ผลการดําเนินงานของกองทุน AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund (กองทุนหลัก)
2. ความผันผวนของราคาอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
5. กองทุน รวมนี เป็ นกองทุ น รวมทีมีผ้ ูประกัน เงิน ลงทุน หรื อเป็ นกองทุน รวมทีมุ่ งเน้ น จะคุ้ มครองเงิน ต้ น
หรือไม่ อย่ างไร ?
กองทุนนี Rเป็ นกองทุนทีไม่มีประกันและไม่ค้ มุ ครองเงินต้ น
6. กองทุนรวมนีมีรอบระยะเวลาบัญชีอย่ างไร ?
วันทีสิ Rนสุดรอบบัญชี : ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันสิ RนสุดรอบบัญชีครังR ก่อนหน้ า
วันทีสิ RนสุดรอบบัญชีครังR แรก : ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
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7. กองทุนต่ างประเทศนัน มีนโยบายการลงทุน ปั จจัยความเสียงทีสําคัญ และผลการดําเนินงานอย่ างไร ?
• ลักษณะสําคัญของกองทุน AXA WF US High Yield Bonds USD Fund
ชือกองทุน :

AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund

ผู้จัดการกองทุน :

AXA Funds Management SA (Luxembourg)

วันทีจัดตังกองทุน :

29 พฤศจิกายน 2549

ประเภทโครงการ :

กองทุนรวมตราสารหนี R (Fixed Income Fund)

วัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุน :

กองทุนมีเป้าหมายในการบริ หารกองทุนเพือให้ ได้ รับรายได้ จาก
ดอกเบี Rยในระดับทีสูงและสมําเสมอ กองทุนสามารถลงทุนได้ ทงในตรา
ัR
สารหนี Rทีให้ ผลตอบแทนดอกเบี Rยคงทีและผันแปรโดยมีนโยบายการ
ลงทุนดังนี R
(1) กองทุนลงทุนในตราสารหนี Rภาครัฐหรื อบริ ษัทเอกชน ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา และจะลงทุนในตราสารหนี Rทีมีอนั ดับความน่าเชือถือ
ตํากว่าอันดับทีสามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) โดยจะ
ลงทุนในตราสารหนี Rทีมีอนั ดับความน่าเชือถือตํากว่า Baa3 (จัด
อันดับโดย Moody’s) หรื อตํากว่า BBB- (จัดอันดับโดย S&P หรื อ
FITCH) และ/หรื อ ตราสารหนี ทR ี ไม่ ได้ รั บการจั ดอัน ดับความ
น่าเชือถือ (Unrated Securites) ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน (NAV)
(2) กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนีภR าครั ฐหรื อบริ ษัทเอกชน ใน
ประเทศแคนาดา หรื อกลุม่ ประเทศสหภาพยุโรป และอาจลงทุนใน
หลักทรัพย์เทียบเท่าเงินฝากได้ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน (NAV)
และอาจลงทุนในหลักทรัพย์เทียบเท่าหุ้นกู้แปลงสภาพได้ ไม่เกิน
1 ใน 4 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน (NAV)
และอาจลงทุนในหลักทรัพย์เทียบเท่าหุ้นสามัญได้ ไม่เกิน 1 ใน 10
ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน (NAV)
(3) กองทุนสามารถเข้ าทําสัญญาซื Rอขายล่วงหน้ าได้ เพือ Efficient
Portfolio Management โดยจะจํากัด exposure สูงสุดไว้ ทีไม่เกิน
ร้ อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน (NAV)

อายุโครงการ :

ไม่กําหนด

การจ่ ายเงินปั นผล :

ไม่มี
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ผู้ดูแลผลประโยชน์ /ผู้เก็บรักษาทรัพย์ สิน
ของกองทุน :

State Street Bank Luxembourg

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของกองทุนรวมต่ างประเทศ (กองทุนหลัก)
ค่ าธรรมเนียมทีเก็บจากผู้ถอื หน่ วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสังซื Rอ

ปั จจุบนั ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสังขาย

ปั จจุบนั ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน

ปั จจุบนั ไม่มี

ค่ าธรรมเนียมทีเก็บจากกองทุน

•

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี

ปั จจุบนั 0.50%, สูงสุด 1.00%

ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee Fee)

ปั จจุบนั 0.02%, สูงสุด 0.02%

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียม
สําหรับ Transfer Agent รายปี

ปั จจุบนั 0.075%, สูงสุด 0.075%

ปั จจัยความเสียงของกองทุนรวมต่ างประเทศ (กองทุนหลัก)
1. ความเสียงในการลงทุนในตราสารทีมีความเสียงสูง (Risk linked to High Yield Debt Securities) โดยตราสาร
ดังกล่าวมีความเสียงสูงกว่าตราสารประเภททีอยู่ในระดับทีลงทุนได้ โดยทีผู้ออกตราสารมีโอกาสทีจะไม่
สามารถชําระคืน เงินต้ น และ/หรื อ ดอกเบี Rยให้ กบั ผู้ถือตราสารได้ อีกทังราคาตราสารอาจมี
R
ความผันผวน
มากกว่าตราสารประเภททีอยูใ่ นระดับทีลงทุนได้ อีกด้ วย
2. ความเสียงด้ านราคาตลาด (Market Risk)
3. ความเสียงในการสูญเสียเงินต้ น (Risk of Loss Capital)
4. ความเสียงด้ านอัตราดอกเบี Rย (Interest Rate Risk)
5. ความเสียงในการผิดนัดชําระหนี R (Credit Risk)
6. ความเสียงในการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ (Derivative Risk)
7. ความเสียงด้ านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
8. ความเสียงด้ านการเมืองของประเทศทีลงทุน (Political Risk)
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• ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมต่ างประเทศ (กองทุนหลัก)

8. ความผันผวนของผลการดําเนินงานของกองทุนรวมต่ างประเทศเป็ นอย่ างไร ?
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คําถามและคําตอบเกียวกับข้ อกําหนดในการซือขายและโอนหน่ วยลงทุน
1. กองทุนรวมนีมีวิธีการขายและรับซือคืนหน่ วยลงทุนอย่ างไร ?
• การสังซือหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถลงทุนเป็ นจํานวนเงินขันตํ
R า ดังนี R
การสังซือครังแรก

การสังซือครังถัดไป

510,000 บาท ขึ Rนไป

10,000 บาท ขึ Rนไป

ทังนี
R R จํานวนเงินขันตํ
R าของการสังซื RอครังR แรก และจํานวนเงินขันตํ
R าของการสังซื RอครังR ถัดไป รวมค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุนเรี ยบร้ อยแล้ ว
ท่านสามารถสังซือR หน่วยลงทุนได้ ทุกวันทําการ ในช่ว งเปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนครั งR แรกระหว่างวันที 28
เมษายน – 9 พฤษภาคม 2557ตังแต่
R เวลาเปิ ดทําการของธนาคารพาณิชย์ ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. โดยผ่าน
ช่องทางต่างๆ ดังนี R
- บริษัทจัดการ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2000 โทรสาร 0-2786-2370-74
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ ามี)
ผู้สงซื
ั Rอต้ องชําระเงินค่าซื RอครังR เดียวเต็มตามจํานวนทีสังซื Rอโดยสามารถชําระเป็ น
- เงินสด เงินโอน ได้ จนถึงวันสุดท้ ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
- เช็ ค ดราฟต์ เช็ คธนาคารหรื อคํ าสังจ่ ายเงิ นธนาคารที สามารถเรี ยกเก็ บเงิ นได้ ในเขตหักบัญชี เดี ยวกับ
สํานักงานของบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื Rอคืน (ถ้ ามี) หรื อวิธีอืนใดทีบริ ษัทจัดการ
กําหนดได้ จนถึงวันสุดท้ ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้สงซื
ั Rอจะต้ องลงวันทีตามวันทีทีสังซื Rอ
และขีดคร่อมเฉพาะสังจ่ายเพือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรื อบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที
บริ ษัทจัดการเปิ ดไว้ เพือการนี Rของธนาคารดังต่อไปนี R
- ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคาร ซิตี Rแบงก์ เอ็น.เอ.
- ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารพาณิชย์อืนใดทีบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบต่อไป
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงหรื อเพิมเติมบัญชีเพือการสังซื Rอหน่วยลงทุนตามข้ างต้ นและบัญชี
สังซื Rออืนๆ ซึงบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขเพิมเติมโครงการ ล่วงหน้ า โดยจะ
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ปิ ดประกาศไว้ ทีสํานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื Rอคืน (ถ้ ามี) และประกาศใน
เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
หลังจากทีบริ ษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื Rอคืน (ถ้ ามี) ได้ รับชําระเงินค่าซื Rอหน่วยลงทุนจากผู้สงซื
ั Rอ
แล้ ว ผู้สงซื
ั Rอจะได้ รับหลักฐานการรับชําระเงินค่าสังซื Rอหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานให้ แก่ผ้ ูสงซื
ั Rอหน่วยลงทุน
ทังนี
R R การสังซื Rอหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมือบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื Rอคืน (ถ้ ามี) ได้ เรี ยก
เก็บเงินตาม เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรื อคําสังจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวข้ างต้ น และได้ รับเงินค่าสังซื Rอหน่วยลงทุน
เต็มจํานวนแล้ ว
ในกรณีทีเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรื อคําสังจ่ายเงินธนาคารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริ ษัทจัดการจะ
ดําเนินการยกเลิกรายการสังซื RอนันR และแจ้ งให้ ผ้ สู งซื
ั Rอทราบ
ผู้สงซื
ั Rอทีได้ ชําระเงินค่าสังซื Rอหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ วจะไม่สามารถยกเลิกคําสังซื Rอหน่วยลงทุนนันได้
R เว้ นแต่
จะได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
เงิ นทีได้ รับจากการสังซื Rอหน่วยลงทุนจะเก็ บรักษาไว้ ในบัญชี เงินฝากประเภทออมทรั พย์ และ/หรื อบัญชี เงิ นฝาก
ประเภทกระแสรายวันในนามของบัญชีสงซื
ั Rอหรื อบัญชีกองทุนทีบริ ษัทจัดการเปิ ดขึ Rนทีธนาคารพาณิชยซึงดอกผล
ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนทังหมดจะนํ
R
าเข้ าเป็ นผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- การสังซือโดยวิธีการสับเปลียนหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดให้ มีการสับเปลียนเฉพาะในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครังR แรก โดยจะอนุญาตสําหรับ
กรณีทีเป็ นการสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ด ไทย แคช แมเนจเม้ นท์ ,กองทุนเปิ ด ไทย เทรเชอรี และ
กองทุนเปิ ด ไทย แคช แมเนจเม้ นท์ เอ็นจอย (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) มาเข้ ากองทุนเปิ ด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟั นด์
(“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) เท่านันR
ทังนี
R R ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ไทย แคช แมเนจเม้ นท์, กองทุนเปิ ด ไทย เทรเชอรี และกองทุนเปิ ด ไทย แคช
แมเนจเม้ นท์ เอ็นจอย สามารถทําการสับเปลียนหน่วยลงทุนมายังกองทุนเปิ ดปลายทางได้ จนถึงวันทําการ
สุดท้ ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครังR แรกของกองทุนเปิ ดปลายทาง
หมายเหตุ : ภายหลังการเสนอขายครังR แรกบริ ษัทจัดการยังไม่เปิ ดให้ บริ การสับเปลียนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง
กองทุนเปิ ด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟั นด์ และกองทุนเปิ ดภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะให้ มีการสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดภายใต้ การบริ หาร
ของบริ ษัทจัดการ (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) มาเข้ ากองทุนเปิ ด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟั นด์ (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) และ/
หรื อการสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟั นด์ (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) ไปยังกองทุนเปิ ด
อืนภายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัทจัดการ (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) โดยขึ Rนอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัท
จัดการ ทังนี
R R การสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดดังกล่าว จะต้ องเป็ นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ ในโครงการ
จัดการ และ/หรื อหนังสือชี Rชวน
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ทังนี
R Rหากเปิ ดให้ บริ การ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าก่อนวันเริ มเปิ ดให้ บริ การ โดยจะติดประกาศ ณ
สถานทีทําการของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื Rอคืน (ถ้ ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของ
บริ ษัทจัดการ
วันและเวลาในการสับเปลียนการถือหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลียนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนใ
ห้ เป็ นวันและเวลาเดียวกันกับการส่งคําสังซื Rอหรื อคําสังขายคืนหน่วยลงทุน ตามทีระบุไว้ ในโครงการ และ/หรื อ
หนังสือชี Rชวนของทังกองทุ
R
นเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง และ/หรื อเงือนไข หรื อหลักเกณฑ์ทีบริ ษัท
จัดการกําหนด
- ช่ องทางอืนๆ (ถ้ ามี)
ในกรณีทีผู้สงซื
ั Rอหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื Rอหน่วยลงทุนถูกต้ องและครบถ้ วนเป็ นไปตามการรับชําระและการ
เก็บรักษาเงินค่าซื Rอหน่วยลงทุนแล้ วนันR หากบริ ษัทจัดการไม่ได้ รับใบคําสังซื Rอหน่วยลงทุนภายในวันทําการขาย
หน่วยลงทุนจนเป็ นผลให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริ ษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื Rอ
หน่วยลงทุนไว้ ในบัญชี เงิ นฝากประเภทออมทรั พย์และ/หรื อกระแสรายวันในนามของบัญชีสงซื
ั Rอหรื อบัญชี
กองทุนทีบริ ษัทจัดการเปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ ซึงเป็ นบัญชีเดียวกับทีผู้สงซื
ั Rอหน่วยลงทุนได้ ชําระเงินค่าซื Rอ
หน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริ ษัทจัดการจะได้ รับใบคําสังซื Rอหน่วยลงทุนครบถ้ วนสมบูรณ์ ทังนี
R R บริ ษัทจัดการจะใช้
มูลค่าหน่วยลงทุนทีคํานวณได้ เมือสิ Rนวันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันทีได้ รับใบคําสังซื Rอหน่วยลงทุนเป็ น
เกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนทีผู้ซื Rอจะได้ รับต่อไป
ทังนี
R R สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ Rนหลังจากทีนายทะเบียนได้ บนั ทึกข้ อมูลสังซื Rอหน่วยลงทุนเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ ว
•

การรับซือคืนหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยระบุเป็ นจํานวน ดังนี R
จํานวนเงิน

จํานวนหน่ วย

1 บาท ขึ Rนไป

1 หน่วย ขึ Rนไป

ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทีบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื Rอคืน (ถ้ ามี) ได้ ทกุ วันทําการ
ซื Rอขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ มเปิ ดทําการถึงเวลา 15.30 น.
- บริษัทจัดการ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2000 โทรสาร 0-2786-2370-74
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ ามี)
- ช่ องทางอืนๆ (ถ้ ามี)
บริ ษัทจัดการกําหนดให้ วนั ทําการซื Rอขายหน่วยลงทุนเป็ นวันทําการตามปกติของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อวันทําการ
ของกองทุนรวมในต่างประเทศทีกองทุนลงทุนไว้ และ/หรื อวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศทีกองทุนหลัก
จดทะเบียน และเป็ นวันทําการทีสามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และ/หรื อวันทําการของตัวแทนขาย
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กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และ/หรื อวันทําการทีบริ ษัทจัดการไม่ได้ รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซื Rอ
ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก และ/หรื อตามทีบริ ษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิมเติม
บริ ษัทจัดการจะประกาศวันทีเป็ นวันทําการซื Rอขายหน่วยลงทุนให้ ทราบล่วงหน้ า โดยจะปิ ดประกาศไว้ ทีสํานักงาน
ของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื Rอคืน (ถ้ ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิท ธิ ที จะเปลียนแปลงวัน ทํ า การซื อR ขายหน่ว ยลงทุน ดัง กล่า ว ตามที บริ ษั ท จัด การ
เห็นสมควร ทังนี
R R บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า โดยจะปิ ดประกาศไว้ ทีสํานักงานของบริ ษัท
จัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื Rอคืน (ถ้ ามี) และประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
ท่านจะได้ รับชําระเงินภายใน 5 วันทําการนับตังแต่
R วนั คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคา
หน่วยลงทุน
2. กรณีใดทีบริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ ขายหน่ วยลงทุน ?
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อปฏิเสธไม่รับ และ/หรื อระงับการดําเนินการตาม
คําสังซื Rอหน่วยลงทุน และ/หรื อยกเลิกคําสังซื Rอหน่วยลงทุนทังหมดหรื
R
อแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ูสงซื
ั Rอหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้ าในกรณีใดกรณีหนึงดังต่อไปนี R
1. กรณีการขายหน่วยลงทุนเพิมเติมก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริ หารและจัดการกองทุน ไม่ว่าจะเป็ นการไม่สามารถ
ดํารงสัดส่วนตามทีกฎหมายกําหนด หรื ออาจจะมีผลทําให้ ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ทีจะลงทุนเพือให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรื อก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่กองทุน
2. กรณีเอกสารหรื อข้ อมูลประกอบการซื Rอหน่วยลงทุนทีบริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้ซื Rอหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามความ
เป็ นจริ ง
3. กรณีทีการสังซือR หน่วยลงทุนนันR มีผลทําให้ จํานวนหน่วยลงทุน และ/หรื อจํ านวนเงิ นทุนของกองทุนเกิ นกว่า
จํานวนทีได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
4. กรณีทีการสังซื Rอหน่วยลงทุนนันมี
R ผลทําให้ จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าวงเงินทีบริ ษัทจัดการได้ รับอนุญาต
ให้ สามารถนําไปลงทุนในต่างประเทศได้ หรื ออาจเป็ นเหตุให้ ไม่สามารถบริ หารจัดการกองทุนให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์หลักของกองทุนซึงมีนโยบายทีจะนําเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในต่างประเทศ
5. กรณีทีกองทุนหลักปฏิเสธไม่รับ และ/หรื อระงับการดําเนินการตามคําสังซื Rอหน่วยลงทุน และ/หรื อยกเลิกคําสังซื Rอ
หน่วยลงทุนของกองทุน
6. กรณีทีการสังซื Rอหน่วยลงทุนนันทํ
R าให้ หรื อจะทําให้ บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดตามทีกําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
R
กองทุนหรื อมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะเป็ นกรณีดงั กล่าว
7. กรณีอืนๆ ตามทีบริ ษัทจัดการเห็นว่ามีความจําเป็ นในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อกฎระเบียบทีเกียวข้ อง เช่น
กฎหมายเกียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรื อการก่อการร้ าย หรื อตามทีบริ ษัทจัดการเห็นสมควร
เพือรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรื อชือเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายใน
อนาคตของบริ ษัทจัดการ
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3. กองทุนรวมนีมีข้อกําหนดเกียวกับการเลือนกําหนดเวลาชําระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ ขายหรื อไม่
รับซือคืนหน่ วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้ แล้ ว และการหยุดรับคําสังซือหรือขายคืนหน่ วยลงทุนไว้ อย่ างไร ?
การเลือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจเลือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเปิ ดไว้ แล้ วได้ เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี R
1. บริ ษัทจัดการพิจารณาโดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว มีความเชือโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่า
เกิดกรณีทีเข้ าเหตุดงั ต่อไปนี R
(1) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่าง
สมเหตุสมผล หรื อ
(2) มีเหตุทีทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ทีลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึง
เหตุดงั กล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริ ษัทจัดการ
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาทีบริ ษัทจัดการพบว่า ราคารับซื Rอคืน
หน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลัง
และรายงานการชดเชยราคา
ทังนี
R R การเลือนกําหนดการชํ าระเงิ นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนตาม 1 หรื อ 2 บริ ษัทจัดการจะ
ดําเนินการดังต่อไปนี R
(1) เลือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วนั ทีผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนนันR
เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลือนกําหนดการชํ าระค่าขายคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอืน และผู้ลงทุนทัวไปให้ ทราบเรื องดังกล่าวด้ วยวิธีการใดๆ
โดยพลัน
(3) แจ้ งการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้ อมทังจั
R ดส่งรายงานทีแสดงเหตุผลของการเลือน และหลักฐานการ
ได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 1 หรื อการรับรองข้ อมูลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 2
ต่อสํานักงานโดยพลัน ทังนี
R R บริ ษัทจัดการจะมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว
ให้ บริ ษัทจัดการรับซื Rอคืนหน่วยลงทุนนันR โดยต้ องชําระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลําดับวันทีส่งคําสัง
ขายคืนก่อนหลัง
การไม่ขายหรื อไม่รับซื Rอคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้ แล้ ว
1. บริ ษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื Rอคืน หรื อไม่รับสับเปลียนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้ แล้ ว หรื อจะหยุดรับคําสังซื Rอ
คําสังขายคืน หรื อคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีทีปรากฎเหตุดงั ต่อไปนี R
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทําการซื Rอขายได้ ตามปกติ
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(2) เมือบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชือโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเกิดกรณีดงั ต่อไปนี R โดยได้ รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้
อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรื อ
(ค) มีเหตุจําเป็ นอืนใดเพือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทังนี
R R การไม่ขายไม่รับซื Rอคืน หรื อไม่รับสับเปลียนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้ แล้ ว หรื อการหยุดรับคํา
สังซื Rอคําสังขายคืน หรื อคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) จะกระทําไม่เกินหนึงวันทําการ
เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) หากกองทุนรวมได้ ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี Rเกิดขึ Rน
ซึงก่อให้ เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ
(ก) ตลาดซื Rอขายหลักทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทําการซื Rอขายได้ ตามปกติ ทังนี
R R เฉพาะ
ในกรณีทีกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ทีซื Rอขายในตลาดซื Rอขายหลักทรัพย์แห่งนันเกิ
R นกว่าร้ อย
ละสิบของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ ทีทําให้ ไม่สามารถแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศได้ อย่างเสรี และทําให้ ไม่สามารถโอน
เงินออกจากประเทศหรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ ตามปกติ หรื อ
(ค) มีเหตุทีทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ทีลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลา
ปกติ ซึงเหตุดงั กล่าวอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษัทจัดการ และผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้ วยแล้ ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสังซื Rอ หรื อคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนทีรับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุด
รับคําสังซื Rอ หรื อคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ลู งทุนเฉพาะราย หากปรากฏข้ อเท็จจริ งดังต่อไปนี R
(ก) บริ ษัทจัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนันR ๆ มีสว่ นเกียวข้ องกับการกระทําดังต่อไปนี R
1. การกระทําทีเป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกียวกับการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย หรื อ
3. การกระทําทีเป็ นการปฏิบตั ิตามคําสังเกียวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผู้มีอาํ นาจ
ตามกฎหมาย
(ข) บริ ษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้ จกั ลูกค้ า และตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้ า
ได้ ในสาระสําคัญ
2. เมือปรากฏเหตุตามข้ อ 1 (1) – (4) ข้ างต้ น และบริ ษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรื อไม่รับซื Rอคืน หรื อไม่รับ
สับเปลียนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคําสังซื Rอ คําสังขายคืน หรื อคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน ให้ บริ ษัทจัดการ
ปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี R
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(1) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสังซื Rอ หรื อคําสังขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการไม่ขายหรื อไม่รับซื Rอ
คืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้ อ 1 (1) (2) หรื อ (3) บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอืนและผู้ลงทุนทัวไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคําสังซื Rอ หรื อคําสังขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการ
ใดๆ โดยพลัน
(2) รายงานการไม่ขายหรื อไม่รับซื Rอคืนหน่วยลงทุน หรื อการหยุดรับคําสังซื Rอหรื อคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
พร้ อมทังแสดงเหตุ
R
ผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนันให้
R สํานักงานทราบโดย
พลัน
(3) ในกรณีทีบริ ษัทจัดการไม่ขายหรื อไม่รับซื Rอคืนหน่วยลงทุนหรื อหยุดรับคําสังซื Rอหรื อคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้ อ 1 (1) (2) และ (3) เกินหนึงวันทําการ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี R ก่อนการเปิ ดรับ
คําสังซื Rอหรื อคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรั บคําสังซื Rอ คําสังขายคืน หรื อคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ณ วันทําการสุดท้ ายก่อนวันรายงานนันให้
R สาํ นักงานทราบภายในวันทํา
การก่อนวันเปิ ดรับคําสังซื Rอ คําสังขายคืน หรื อคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีมีคําสังซื Rอ คําสังขายคืน หรื อคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบ
ถึงการเปิ ดขายหรื อรับซื Rอคืนหรื อสับเปลียนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนราย
อืนและผู้ลงทุนทัวไปให้ ทราบถึงการเปิ ดรั บคําสังซื Rอ คําสังขายคืน หรื อคําสังสับเปลียนหน่วย
ลงทุนด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
3. บริ ษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสังซื Rอหรื อคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนทีได้ รับมาแล้ วหรื อหยุด
รับ คําสังซื Rอหรื อคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบริ ษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้ องและผู้ดูแลผลประโยชน์ ยังไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลัง และรายงานการ
ชดเชยราคา โดยแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสังซื Rอ คําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการหยุดขาย
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอืนและผู้ลงทุนทัวไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคําสังซื Rอ
หรื อคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
4. ในกรณีทีวันทําการซื Rอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันทีสํานักงานได้ ประกาศกําหนดให้ เป็ น
วันหยุดทําการของบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ ให้ บริ ษัทจัดการหยุดรับคําสังซื Rอ คําสังขายคืน และคําสัง
สับเปลียนหน่วยลงทุนสําหรับวันดังกล่าว และต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าเกียวกับการหยุดรับ
คําสังในกรณีดงั กล่าวไม่น้อยกว่าห้ าวันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนันR โดยการปิ ดประกาศไว้ ในที
เปิ ดเผย ณ ทีทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ รวมทังจั
R ดให้ มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานทีติดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื Rอคืนหน่วยลงทุนทีใช้ เป็ นสถานทีในการซื Rอขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
การหยุดขายหรื อรับซื Rอคืนหน่วยลงทุน
เพือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีทีมีความจําเป็ นเพือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรื อเพือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ
ให้ บริ ษัทจัดการหยุดรับคําสังซื Rอ คําสังขายคืนหรื อคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ เป็ นการชัวคราว
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ตามระยะเวลาทีเห็นสมควร แต่รวมแล้ วต้ องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสังซื Rอ คําสังขายคืน หรื อคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนออกไปได้
4. วิธีการสับเปลียนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่ างไร ?
วิธีการหรื อช่องทางการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน ให้ ใช้ วิธีหรื อช่องทางเดียวกันกับการส่งคําสังซื Rอหรื อคําสังขายคืน
หน่วยลงทุน ตามทีระบุไว้ ในโครงการ และ/หรื อหนังสือชี Rชวนของทังกองทุ
R
นเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง
และ/หรื อเงือนไข หรื อหลักเกณฑ์ทีบริ ษัทจัดการกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดทีบริ ษัทจัดการกําหนด ซึงอยู่ภายใต้ การ
บริ หารของบริ ษัทจัดการเท่านันR ได้ ทีบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื Rอคืน (ถ้ ามี) โดยบริ ษัทจัดการจะ
ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้ นทาง ซึงได้ หกั ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน
ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้ นทาง (ถ้ ามี) เพือนําไปชําระค่าซื Rอหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
ปลายทาง
ทังนี
R R การสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ด ต้ องเป็ นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ ในโครงการจัดการของ
ทังกองทุ
R
นเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง
5. กองทุนรวมนีกําหนดวิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจํากัดการโอนไว้ อย่ างไร ?
บริ ษัทจัดการ หรื อนายทะเบียนขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี R
- ในกรณีทีเป็ นการโอนหน่วยลงทุนไม่วา่ ทอดใดๆ ให้ กบั บุคคลทีไม่ใช่ “ผู้ลงทุนทีมิใช่รายย่อย และ/หรื อผู้มีเงินลงทุนสูง”
เว้ นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
- ในกรณีทีการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
6. ผู้ถอื หน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกียวกับมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุนและราคาขายและรั บซือ
คืนหน่ วยลงทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้ จากหนังสือพิมพ์รายวัน หรื อทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
www.uobam.co.th
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คําถามและคําตอบเกียวกับสิทธิของผู้ถอื หน่ วยลงทุน
1. กองทุนรวมนีมีการออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ างไร ?
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
-

ใบหน่วยลงทุน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
รูปแบบอืนใดตามทีบริ ษัทจัดการกําหนด

ทังนี
R R บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรู ปแบบใดรู ปแบบหนึงให้ กบั
ผู้สงซื
ั Rอหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
และ/หรื อรูปแบบทีมีการเปลียนแปลง แก้ ไข หรื อเพิมเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีบริ ษัทจัดการ
กําหนด โดยผู้สงซื
ั Rอหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้ องขอเปลียนรู ปแบบของเอกสารแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนได้
ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และเงือนไขทีบริ ษัทจัดการกําหนด และบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลง
หรื อเพิมเติมรู ปแบบและ/หรื อเงือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้
โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่าเป็ นการดําเนินการทีผิดไปจากรายละเอียด
โครงการเดิม
2. ผู้ถอื หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอาจถูกจํากัดสิทธิในเรืองใด ภายใต้ เงือนไข อย่ างไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอR าจถูกจํ ากัดสิทธิ ในเรื องการสังซื อR หน่วยลงทุน หากบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคล
เดียวกันอาจมีผลให้ บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลนันถื
R อหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้
แล้ วทังหมด
R
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลหรื อกลุ่มบุคคลดังกล่าวเกินกว่า 1 ใน 3
ของหน่ ว ยลงทุ นที ได้ จํ าหน่ ายแล้ วทังR หมด เว้ นแต่ บุ คคลหรื อกลุ่มบุ คคลดังกล่ าวเข้ าข้ อยกเว้ นตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
3. ช่ อ งทางและวิ ธี ก ารที ผู้ ถื อ หน่ วยลงทุ น สามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งและการ
ดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สทิ ธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงของบริ ษัทจัดการ
ได้ ที website ของบริ ษัทจัดการ www.uobam.co.th
4. กองทุนรวมนีมีช่องทางและวิธีการร้ องเรียน อย่ างไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อได้ ที
- บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท์ 0-2786-2000 หรื อ
- สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Centre) โทรศัพท์ 0-2263-6000
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5. กองทุนรวมนีมีนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่ างไร ?
ไม่มี
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คําถามและคําตอบเกียวกับบุคคลทีเกียวข้ องกับการดําเนินการของกองทุนรวม
1. รายชือกรรมการ และคณะผู้บริหาร
รายชือกรรมการ
1. นายอ่อง ซี เอ็ง
2. นายทีโอ บุน เคียต
3. นายสัญชัย อภิศกั ดิƒศิริกลุ
4. นางสาวปิ ยพร รัตน์ประสาทพร
5. นายวนา พูลผล
คณะผู้บริหาร
1. นายวนา พูลผล
2. นายกรวุฒิ ลีนะบรรจง
3. นางสุนรี พิบลู ย์ศกั ดิƒกลุ
4. นางสาวณัชชา สุนทรธาราวงศ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
กรรมการผู้จดั การ สายการลงทุน
กรรมการผู้จดั การ สายปฎิบตั ิการ
กรรมการผู้จดั การ สายพัฒนาธุรกิจ

2. จํานวนกองทุนรวมภายใต้ การบริหารจัดการของบริษัท
จํานวน 97 กองทุน (ข้ อมูล ณ วันที 28 กุมภาพันธ์ 2557)
3. มูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวม
เท่ากับ ………………………. บาท (ข้ อมูล ณ วันที .............................)
*หมายเหตุ: จะทราบในวันจดทะเบียนทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
4. รายชือคณะกรรมการการลงทุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

คุณกรวุฒิ ลีนะบรรจง
คุณศิริพรรณ สุทธาโรจน์
คุณพัชราภา มหัทธนกุล
คุณอรุณศักดิƒ จรูญวงศ์นิรมล
คุณทิพย์วดี อภิชยั สิริ
คุณปราณี ศรี มหาลาภ
คุณสิทธิศกั ดิƒ ณัฐวุฒิ
คุณชัยยันต์ จันทนคีรี
คุณจารุวตั ร ปรี ดƒิเปรมกุล
คุณลินดา อุบลเรี ยบร้ อย
คุณวีรยุทธ ห์ลลี ะเมียร
คุณชนิษฎา วีรานุวตั ติƒ
คุณพึงพิศ จุฬาโรจน์มนตรี

กองทุนเปิ ด ยูเอส ไฮ ยิ ลด์ ฟั นด์

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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14.
15.
16.
17.
18.

คุณอัญชลี งามวุฒกิ ลุ
คุณวรรณจันทร์ อึ Rงถาวร
คุณเอกรัตน์ อภิวฒ
ั นพร
คุณกุณฑีรา พรโรจนางกูร
คุณวริ ศรา โรจนสุนทรา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (ฝ่ ายบริ หารความเสียง)
กรรมการ (ฝ่ ายตรวจการ)

5. รายชือผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ การทํางานทีเกียวข้ องกับการบริ หารจัดการ
กองทุนรวม รวมทังหน้ าทีความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้ อมูล ณ วันที 24 เมษายน 2557)
ชือ ตําแหน่ ง
นายกรวุฒิ ลีนะบรรจง

•

ประธานเจ้ าหน้ าทีการลงทุน
•

นางสาววรรณจันทร์ อึงถาวร*,
CFA, CPA
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ, หัวหน้ า
ฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ

•

•

•

นายเอกรั ตน์ อภิวัฒนพร*,
CFA
ผู้อํานวยการอาวุโส (2),
ฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ทีเกียวข้ องกับ
การบริ หารจัดการกองทุนรวม

การศึกษา
M.B.A./ Northern Illinois
University, U.S.A.
บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด
ระหว่างประเทศ) / จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต
(การเงิน), Imperial College
Management School, U.K.
บัญชีบณ
ั ฑิต (สารสนเทศทาง
บัญชี, เกียรตินิยมอันดับ 1),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต,
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

•

ประธานเจ้ าหน้ าทีการลงทุน, บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

•

ประธานเจ้ าหน้ าทีการลงทุน, บลจ.ยูโอบี (ไทย) จํากัด

•

กรรมการบริ หาร, TSFC

•

VP and Senior Fund Manager, บลจ.ทิสโก้ จํากัด

•

หัวหน้ าฝ่ ายวิจยั , Dresdner Kleinwort Benson Securities
(Asia) Limited

•

นักวิเคราะห์การลงทุนอาวุโส, SocGen-Crosby Research
Limited

•

ผู้จดั การ ฝ่ ายสินเชือและพัฒนาธุรกิจ, บงล. ทิสโก้ จํากัด

•

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ, ฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ, บลจ. ยูโอ
บี (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

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน), • ผู้อํานวยการอาวุโส (1), ฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ, บลจ. ยูโอบี
University of Illinois at Chicago,
(ประเทศไทย)
U.S.A.
• ผู้อํานวยการ (2), ฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ, บลจ.ยูโอบี (ไทย)
• วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต
จํากัด
(การบัญชี), University of Illinois • Fund Manager, Finansa Asset Management
at Chicago, U.S.A.
• Investment Manager, Evolution Capital
•

•
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หน้ าทีความ
รั บผิดชอบ
ประธาน
เจ้ าหน้ าที
การลงทุน

หัวหน้ าฝ่ าย
การลงทุน
ต่างประเทศ

ฝ่ ายการลงทุน
ต่างประเทศ

Equity Research Analyst, บลจ. กสิกรไทย
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ชือ ตําแหน่ ง

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ทีเกียวข้ องกับ
การบริ หารจัดการกองทุนรวม

การศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(วิศวกรรมโยธา),จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

•

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

นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย*, • เศรษฐศาสตร์ มหาบัณฑิต
ผู้จดั การ, ฝ่ ายการลงทุน
(เศรษฐศาสตร์ ), จุฬาลงกรณ์
ต่างประเทศ
มหาวิทยาลัย

•

ผู้จดั การ, ฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ, บลจ.ยูโอบี
(ประเทศไทย) จํากัด

•

ผู้จดั การ, ฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ, บลจ.ฟิ นันซ่า จํากัด

•

นักวิเคราะห์, ฝ่ ายวิเคราะห์หลักทรัพย์, บล.นครหลวงไทย
จํากัด

•

•

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

หน้ าทีความ
รั บผิดชอบ

ฝ่ ายการลงทุน
ต่างประเทศ

* นางสาววรรณจันทร์ อึ Rงถาวร, นายเอกรัตน์ อภิวฒ
ั นพรม และนายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชยั ปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นผู้จดั การกองทุน และผู้จดั การลงทุนในสัญญาซื Rอขาย
ล่วงหน้ า (ถ้ ามี)

6. รายชือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนนี มีดังนี
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื Rอคืนอืนๆ (ถ้ ามี)
7. นายทะเบียนหน่ วยลงทุนของกองทุนนีคือ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2000 โทรสาร 0-2786-2370-74
8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนนีคือ
ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้ แบงกิ Rงคอร์ ปอเรชัน จํากัด
โทรศัพท์ 0-2614-5588 โทรสาร 0-2632-4801-2
นอกจากหน้ าทีตามทีกํ าหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังR ผู้ดูแลผลประโยชน์ แล้ วยังมีหน้ าทีตามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย
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ช่ องทางทีผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิมเติมเกียวกับกองทุนรวมนี
1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิมเติมเกียวกับกองทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิมเติมเกียวกับกองทุนได้ ที
- บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื Rอคืน (ถ้ ามี)
- เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ www.uobam.co.th
2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่ วนการถือหน่ วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่ วยลงทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนได้ ทีเว็บไซต์ของบริ ษัท
จัดการ www.uobam.co.th

กองทุนเปิ ด ยูเอส ไฮ ยิ ลด์ ฟั นด์

20

ความเสี(ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
1. ความเสียงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเสียงทีเกิดจากการทีราคาหรื อผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึ Rนลง
เนืองจากความผันผวนของปั จจัยต่างๆ ทีเกียวข้ อง เช่น สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และกฎระเบียบต่างๆ ซึง
ส่งผลกระทบต่ออัตราดอกเบี Rย ดัชนีอ้างอิง และอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ซึงส่งผลให้ ราคาของตราสาร
ต่างประเทศเพิมขึ Rนหรื อลดลงได้ ตลอดเวลา
แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง :
AXA Funds Management SA (Luxembourg) ซึงเป็ นผู้บริ หารกองทุน AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds
USD Fund จะเป็ นผู้พิจารณากระจายความเสียงในการลงทุนในตราสารประเภทต่างๆ ในหลายๆ อุตสาหกรรม และ
ปรั บสัดส่วนให้ เหมาะสมตามสถานการณ์ รวมถึ งเลือกสรรตราสารให้ เหมาะสมกับสภาพตลาด ซึงจะเป็ นการลด
ผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจ และจะช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจทีจะส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมใดๆ ทีกองทุนมีการลงทุน
2. ความเสียงของประเทศทีลงทุน (Country and Political Risk) เนืองจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนต่างประเทศ ซึงความเสียงของประเทศทีลงทุนเป็ นความเสียงทีเกิดจากความมันคงทางเศรษฐกิจ ความขัดแย้ ง
ทางสังคม ความเสียงด้ านการเมืองการปกครอง ข้ อจํากัดด้ านกฎหมาย ซึงอาจมีผลต่อผลตอบแทนทีกองทุนจะได้ รับ อีกทังR
กองทุน AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund มีกรอบการลงทุนในตราสารหนี Rต่างประเทศทีเน้ น
ลงทุนตราสารหนี Rในประเทศสหรัฐอเมริ กา จึงอาจมีความเสียงจากการเปลียนแปลงภายในประเทศสหรัฐอเมริ กา ไม่ว่าจะ
เป็ นการเปลียนแปลงผู้บริ หารประเทศ นโยบายของประเทศ มาตรการทางภาษี หรื อข้ อจํ ากัดในการทํ าธุ รกรรมการ
แลกเปลียนเงิน เป็ นต้ น ซึงอาจจะส่งผลให้ ไม่สามารถชําระหนี Rและนําเงินออกนอกประเทศได้ ตามระยะเวลาทีได้
กําหนดไว้
แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง :
AXA Funds Management SA (Luxembourg) ซึงเป็ นผู้บริ หารกองทุน AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds
USD Fund มีเครื อข่ายครอบคลุมในประเทศสหรัฐอเมริ กาและทัวโลก ทําให้ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลในเชิงลึกได้ และได้
มีการวิเคราะห์ความเสียงทางด้ านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม สภาวะการลงทุนอย่างสมําเสมอ รวมทังกระจายการลงทุ
R
น
ในตราสารหนี Rในกลุม่ อุตสาหกรรมต่าง ๆ เพือลดความเสียงในส่วนนี R
3. ความเสี ยงจากข้ อจํากัดการนํ าเงินลงทุ นกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็ นความเสียงที เกิ ดจากการ
เปลียนแปลงภายในประเทศทีกองทุนลงทุน เช่น การเปลียนแปลงทางการเมือง ข้ อกําหนด กฎเกณฑ์ หรื อนโยบาย
ต่างๆ ของรัฐบาลในการบริ หารประเทศ ซึงรวมถึงสาเหตุอืนๆ ทีอาจทําให้ ไม่สามารถชําระหนี Rได้ ตรงตามระยะเวลาที
กําหนด รวมถึงอาจทําให้ กองทุนเกิดความเสียงจากสัญญาสวอป และ/หรื อสัญญาฟอร์ เวิร์ดได้ ซึงมีผลต่อผลตอบแทนที
กองทุนจะได้ รับจากการลงทุน ทังนี
R R บริ ษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลียนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะ
ตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปั จจัยพื Rนฐานต่างๆ ของประเทศทีกองทุนลงทุนอย่างใกล้ ชิด เพือประเมินความเสียงจาการ
ลงทุนในประเทศนันๆ
R ซึงอาจช่วยลดความเสียงในส่วนนี Rได้
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4. ความเสียงด้ านสภาพคล่ อง (Liquidity Risk) เป็ นความเสียงทีเกิดจากการทีไม่สามารถขายตราสารทีกองทุนได้ ลงทุนไว้
ได้ หรื อขายตราสารไม่ได้ ตามราคาหรื อตามระยะเวลาทีกําหนดไว้ ได้ ทังนี
R R สภาพคล่องของตราสารอาจจะขึ Rนอยู่กบั
สภาพขนาดของตลาดแต่ละประเทศทีกองทุนเข้ าไปลงทุนและสภาวการณ์ในตลาด ณ ขณะใดขณะหนึง
แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง :
AXA Funds Management SA (Luxembourg) ซึงเป็ นผู้บริ หารกองทุน AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds
USD Fund ซึงบริ หารกองทุนตามกรอบการลงทุนทีใช้ ในกลุม่ ประเทศยุโรป ซึงกําหนดให้ ต้องมีสภาพคล่องเพียงพอ
ความเสียงดังกล่าวจึงอยูใ่ นระดับทียอมรับได้
5. ความเสียงจากความสามารถในการชําระเงินต้ นและดอกเบียของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) เกิดจากผู้ออก
ตราสารหนี Rไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้ นและหรื อดอกเบี Rยได้ ตามกําหนด ทําให้ มลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิอาจลดลงจากการด้ อยค่า
ของตราสารหนี Rดังกล่าว และทําให้ กองทุนขาดทุน
แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง :
ในส่วนของกองทุน AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund มีการบริ หารพอร์ ตลงทุนทีมีการกระจาย
ความเสียงในแต่ละอุตสาหกรรม และผู้ออกตราสารแต่ละบริ ษัทอยู่ในระดับทียอมรับได้ โดยถึงแม้ ว่าจะเน้ นการลงทุนใน
Non-investment grade ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึง AXA Funds Management SA (Luxembourg)
ซึงเป็ นผู้บริ หารกองทุนนันถื
R อเป็ นบริ ษัทจัดการทีมีประสบการณ์ในการลงทุนในตราสารลักษณะนี Rมาเป็ นเวลานาน อีกทังR
ยังสามารถวิเคราะห์และเข้ าถึงข้ อมูลในเชิงลึกในแต่ละตราสารทีลงทุนได้ ดังนันR การบริ หารจัดการความเสียงใน
การลงทุนของบริ ษัทจึงมีความน่าเชือถือและเป็ นทียอมรับในระดับสากล และในส่วนทีเหลือ กองทุนเปิ ด ยูเอส ไฮ
ยิลด์ ฟั นด์ จะลงทุนในสินทรัพย์ทีมีสภาพคล่อง โดยเป็ นไปเพือการดําเนินงานของกองทุน รอการลงทุน ชําระค่าใช้ จ่าย
หรื อรั กษาสภาพคล่อง อย่างไรก็ ตาม หากมี การลงทุนในตราสารหนี บR ริ ษั ทจัดการจะวิ เคราะห์ ความเสียงเกี ยวกับ
ความสามารถในการชําระหนี Rของผู้ออกตราสารอย่างละเอียด และพิจารณาลงทุนเฉพาะในตราสารหนี Rทีมีคณ
ุ ภาพเพือ
ลดความเสียงในส่วนนี R
6. ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน ( Exchange rate Risk ) เนืองจากกองทุนเปิ ด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟั นด์ ลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุน AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ อีกทังกองทุ
R
นหลัก
สามารถลงทุนในตราสารหนี Rหรื อสัญญาซื Rอขายล่วงหน้ าในรูปสกุลเงินอืนทีไม่ใช่สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ และแม้ ว่าใน
ในสภาวการณ์ปกติกองทุนเปิ ด ยูโอบี สมาร์ ท ยูเอส ไฮ ยิล ฟั นด์ จะลงทุนในสัญญาซื Rอขายล่วงหน้ า (derivatives)
เพือป้องกันความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ โดยจะป้องกันความเสียงอัตราแลกเปลียนไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีทีสภาวการณ์ไม่ปกติ กองทุนอาจพิจารณาป้องกัน
ความเสียงตามดุลยพินิจผู้จดั การกองทุน ดังนันR กองทุนจึงยังคงมีความเสียงทีเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียน
ของสกุลเงินดังกล่าว และอาจส่งผลให้ เงินต้ นและอัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาทมีความผันผวนได้
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แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง :
กองทุน AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund มีนโยบายไม่ป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
เต็มจํานวน ผู้ลงทุนจึงควรรับทราบความเสียงในส่วนนี R แต่ในส่วนของ กองทุนเปิ ด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟั นด์ จะลงทุนในสัญญา
ซื Rอขายล่วงหน้ า (Derivatives) หรื อเครื องมือป้องกันความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศโดยจะใช้ การ
วิเคราะห์ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง เพือคาดการณ์ ทิศทางอัตราแลกเปลียนเพือลดความเสียงนี R ซึงอาจมี
ต้ นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสียง โดยอาจทําให้ ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้ นทุนที
เพิมขึ Rน
7. ความเสียงจากการลงทุนในตราสารทีมีอันดับความน่ าเชือถือตํากว่ าระดับทีลงทุนได้ (Low-Rated or Non
Investment Grade Securities Risk) กองทุน AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund (กองทุนหลัก)
สามารถลงทุนในตราสารทีมีอนั ดับความน่าเชือถือตํากว่าอันดับทีสามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) และ
ตราสารทีไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ (Unrated securities)ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เพือเพิมผลตอบแทนของกองทุน กองทุนจึงมีความเสียงมากกว่าการลงทุนในตราสารหนีทR ีได้ รับการจัดอันดับความ
น่าเชือถือในระดับทีลงทุนได้ คือ อาจมีความผันผวนของราคาตราสารหนี Rทีลงทุน และโอกาสในการผิดนัดชําระหนี Rที
สูงขึ Rน
แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง :
ในส่วนของกองทุน AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund มีการบริ หารพอร์ ตลงทุนทีมีการกระจาย
ความเสียงในแต่ละอุตสาหกรรม และผู้ออกตราสารแต่ละบริ ษัทอยู่ในระดับทียอมรับได้ โดยถึงแม้ ว่าจะเน้ นการลงทุนใน
Non-investment grade ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ซึง AXA Funds Management SA
(Luxembourg) ซึงเป็ นผู้บริ หารกองทุนนันถื
R อเป็ นบริ ษัทจัดการทีมีประสบการณ์ในการลงทุนในตราสารลักษณะนี Rมา
เป็ นเวลานาน อีกทังยั
R งสามารถวิเคราะห์และเข้ าถึงข้ อมูลในเชิงลึกในแต่ละตราสารทีลงทุนได้ ดังนันR การบริ หาร
จัดการความเสียงในการลงทุนของบริ ษัทจึงมีความน่าเชือถือและเป็ นทียอมรับในระดับสากล และในส่วนทีเหลือ
กองทุนเปิ ด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟั นด์ จะลงทุนในสินทรัพย์ทีมีสภาพคล่อง โดยเป็ นไปเพือการดําเนินงานของกองทุน รอการ
ลงทุน ชําระค่าใช้ จ่าย หรื อรักษาสภาพคล่อง อย่างไรก็ตาม หากมีการลงทุนในตราสารหนี R บริ ษัทจัดการจะวิเคราะห์ความ
เสียงเกียวกับความสามารถในการชําระหนี Rของผู้ออกตราสารอย่างละเอียด และพิจารณาลงทุนเฉพาะในตราสารหนี Rทีมี
คุณภาพเพือลดความเสียงในส่วนนี R
8. ความเสียงจากการทําสัญญาซือขายล่ วงหน้ า (Derivatives) สัญญาซื Rอขายล่วงหน้ าบางประเภทอาจมีการขึ Rนลง
ผันผวน (volatile) มากกว่าหลักทรัพย์ พืนR ฐาน ดังนันR หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรั พย์ดังกล่าวย่อมทําให้
สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื Rนฐาน (Underlying Security) ทังนี
R R ในส่วนของกองทุน
AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund มีนโยบายเข้ าทําธุรกรรมสัญญาซื Rอขายล่วงหน้ าหรื อ
สัญญาอนุพนั ธ์ เช่น สิทธิขาย (Put Option) สิทธิซื Rอ (Call Option) สัญญาซื Rอขายล่วงหน้ า (Futures) ตราสารหนี Rทีมี
การจ่ายผลตอบแทนอ้ างอิงตัวแปร (Structured Product) เป็ นต้ น โดยกองทุนอาจเข้ าทําธุรกรรมสัญญาซื Rอขาย
ล่วงหน้ าเพือป้องกันความเสียง (Hedging) หรื อเพือเพิมประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
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แนวทางการบริหารลดความเสียง :
กองทุน AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund จะมีการควบคุมปริ มาณการใช้ ตราสารอนุพนั ธ์
(Total Net Derivatives Exposures) ไม่เกินกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และควบคุมความเสียงจากการใช้
สัญญาอนุพนั ธ์ (Total Gross Exposures) โดยการลงทุนในสัญญาอนุพนั ธ์ ขึ Rนอยู่กับวิจารณญาณของผู้จัดการ
กองทุน AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund
สําหรับกองทุนเปิ ด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟั นด์อาจลงทุนในสัญญาซื Rอขายล่วงหน้ าตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน เพือลด
ความผันผวนในตลาดอัตราแลกเปลียน เพือประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วย ทังR นี R กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื Rอขาย
ล่วงหน้ าทีมีตัวแปรเป็ นอัตราแลกเปลียน ซึงมีวัตถุประสงค์ เพือลดความเสียงเท่านันR โดยการป้องกันความเสียง
ดังกล่าว อาจทําให้ กองทุนเสียโอกาสทีจะได้ รับผลตอบแทนทีเพิมขึ Rน หากอัตราแลกเปลียนมีการเปลียนแปลงไปใน
ทางตรงข้ ามกับทีกองทุนคาดการณ์ ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสียงจากการทีคู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตาม
สัญญาดังกล่าว ดังนันเพื
R อลดความเสียงดังกล่าวกองทุนจะทําธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังR
ขึ Rนหรื อธนาคารพาณิชย์
ในการเข้ าทําธุรกรรมซื Rอขายล่วงหน้ าเพือเพิมประสิทธิภาพในการบริ หารกองทุน (Efficient Portfolio Management)
ของกองทุน AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund มีวตั ถุประสงค์เพือเพิมผลตอบแทนจาก
การลงทุนหรื อเพือเพิมประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการเงินลงทุนของกองทุน โดยผลของการทํา Efficient Portfolio
Management อาจทําให้ กองทุนมีฐานะทางอัตราแลกเปลียนในหลายสกุลเงิน และมีอายุเฉลียของตราสารเปลียนไป
จากตราสารทีกองทุน AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund ถือครอง ผู้ลงทุนในกองทุนเปิ ด ยูเอส
ไฮ ยิลด์ ฟั นด์ จึงควรยอมรับความเสียงจากอัตราดอกเบี Rย และอัตราแลกเปลียนอันเกิดจากการทําธุรกรรมสัญญาซื Rอ
ขายล่วงหน้ าของกองทุน AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund ได้
9. ความเสียงจากการลงทุนในกองทุน AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund เนืองจากกองทุนเปิ ด
ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟั นด์ มีนโยบายลงทุนในกองทุน AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds USD Fund (กองทุน
หลัก) โดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ดังนันR ความเสียงตามท้ ายข้ อภาคผนวกจึงเป็ นความเสียงของ
กองทุนเปิ ด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟั นด์ ด้ วย ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาและยอมรับความเสียงของกองทุน AXA WORLD FUNDS
US High Yield Bonds USD Fund ได้
10. ความเสียงทีเกิดจากการทีกองทุนไม่ สามารถลงทุนในกองทุน AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds
USD Fund ในกรณีทีกองทุนไม่สามารถนําเงินไปลงทุนในกองทุน AXA WORLD FUNDS US High Yield Bonds
USD Fund ได้ อีกต่อไปไม่ว่ากรณีใดๆ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในกองทุนต่างประเทศอืนๆ ทีมีลกั ษณะเดียวกัน โดยถือ
ว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว การเปลียนแปลงดังกล่าวอาจทําให้ คา่ ใช้ จ่ายของกองทุนและสกุลเงิน
ทีเข้ าไปลงทุนเปลียนแปลงไป
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อัตราส่วนการลงทุน
อัตราส่ วนการลงทุน

USHY

อัตราส่ วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์ สิน หรือคู่สัญญารายใดรายหนึง (Company limit)
การลงทุนในเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในประเทศทีมีอนั ดับความ
น่าเชือถืออยูใ่ นอันดับทีสามารถลงทุนได้

ลงทุนไม่เกินร้ อยละ

20

การลงทุนในเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศทีมีอนั ดับความ
น่าเชื อถื ออยู่ใ นอันดับ ทีสามารถลงทุนได้ (คํานวณเฉพาะสถาบัน
การเงินต่างประเทศรายนัน)
R

ลงทุนไม่เกินร้ อยละ

20

การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สญ
ั ญาทีมีอนั ดับความน่าเชือถือ
อยูใ่ นอันดับทีสามารถลงทุนได้

ลงทุนไม่เกินร้ อยละ

15

อัตราส่ วนการลงทุนทีคํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)
การลงทุนในทรัพย์สนิ ของกลุม่ กิจการใดกลุม่ กิจการหนึง

ลงทุนไม่เกินร้ อยละ

30

ลงทุนไม่เกินร้ อยละ

45

อัตราส่ วนทีคํานวณตามประเภททรัพย์ สนิ (Product limit)
การลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัว‹ แลกเงิน ตัว‹ สัญญาใช้ เงิน
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ตารางค่าธรรมเนี ยม และค่าใช้จ่ายทังหมดที(เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่ วยลงทุน
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 1
1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมทังหมด (ทีประมาณการได้ )
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
1.4 ค่าใช้ จา่ ยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มการขาย
2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย (ทีประมาณการไม่ ได้ )
ค่าใช้ จา่ ยอืนๆ
ค่ าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผู้สังซือหรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน
1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน3
2. ค่าธรรมเนียมการรับซื Rอคืนหน่วยลงทุน3
3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน3
3.1 กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดต้ นทาง
3.2 กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง
4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
5. ค่าธรรมเนียมการเปลียนชือ สกุล ทีอยู่ และการออกใบหน่วยลงทุน
6. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉลียเงินคืนกรณีเลิกโครงการเข้ าบัญชี
เงินฝาก

อัตราตามโครงการ 2
ไม่เกินร้ อยละ 2.00 ต่อปี
ไม่เกินร้ อยละ 0.10 ต่อปี
ไม่เกินร้ อยละ 0.12 ต่อปี
ไม่เกินร้ อยละ 0.05 ต่อปี
ตามทีจ่ายจริ ง
อัตราตามโครงการ
ไม่เกินร้ อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ไม่มี
อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื Rอคืน
หน่วยลงทุน
อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน
10 บาทต่อหน่วยลงทุน 500 หน่วย 4
รายการละ 50 บาท 4
ตามทีธนาคารพาณิชย์
กําหนด

หมายเหตุ
1 ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้ างต้ น ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิมหรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อืนใดทํานองเดียวกัน (ถ้ ามี)
2 อัตราร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรั พย์ สินทังหมดหั
R
กด้ วยมูลค่าหนี สR ินทังR หมดที ยังไม่ ได้ รวมค่าธรรมเนี ยมการจัดการ ค่าธรรมเนี ยมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบี ยนหน่วยลงทุน ของช่วงตังแต่
R วันถัดจากวันทีคํา นวณมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ครั งR ล่าสุดจนถึงวันทีคํานวณมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ณ
ปั จจุบนั
3 ทังนี
R R บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวกับผู้สงซื
ั Rอหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งรายละเอียดหลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียม โดยปิ ดประกาศไว้ ทีหน้ าสํานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื Rอคืน (ถ้ ามี)
และประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
4 จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในวันทียืนคําขอทํารายการ
ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายไม่เกินร้ อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรื อ ค่าใช้ จ่ายจากทีได้ ระบุไว้ ในโครงการบริ ษัทจัดการของ
สงวนสิทธิทีจะกระทําการดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน
โดยจะติดประกาศไว้ ทีสํานักงานของบริ ษัทจัดการ สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื Rอคืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้ อย 1 ฉบับเป็ นเวลา 3 วันติดต่อกัน

กองทุนเปิ ด ยูเอส ไฮ ยิ ลด์ ฟั นด์

26

คําเตือน / ข้อแนะนํา
• กองทุนเปิ ด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟั นด์ สามารถลงทุนในตราสารแห่งหนี Rทีมีอนั ดับความน่าเชือถือตํากว่าอันดับทีลงทุนได้
(non - investment grade) หรื อทีไม่มีการจัดอันดับความน่าเชือถือ (unrated bond) ในอัตราส่วนทีมากกว่าอัตราส่วน
ของกองทุนรวมเพือผู้ลงทุนทัวไป ผู้ลงทุนอาจมีความเสียงจากการผิดนัดชําระหนี Rของผู้ออกตราสาร ซึงส่งผลให้ ผ้ ลู งทุน
ขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรื อทังจํ
R านวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ลงทุนอาจจะไม่ได้ รับเงินคืนตามทีระบุ
ไว้ ในโครงการ
• การพิจารณาร่างหนังสือชี Rชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี Rมิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงานได้ รับรองถึง
ความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี Rชวนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเสนอขาย
นันR
• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนีเR มือเห็นว่า
การลงทุนในกองทุนนี Rเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสียงทีอาจเกิดขึ Rนจาก
การลงทุนได้
• ในกรณี ทีมีเหตุการณ์ ไม่ปกติผ้ ูลงทุนอาจได้ รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ ากว่าระยะเวลาทีกําหนดไว้ ใน
หนังสือชี Rชวน
• ในกรณี ทีผู้ลงทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิมเติ ม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี ชR วนส่วนข้ อมูลโครงการได้ ทีบริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื Rอคืน
• กองทุนรวมเป็ นนิติบคุ คลแยกต่างหากจากบริ ษัทจัดการ ดังนันR บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย)
จํากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน ทังนี
R R ผลการดําเนินงานของกองทุนนี R ไม่ได้ ขึ Rนอยู่กบั
สถานะทางการเงินหรื อผลการดําเนินงานของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
• บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินอืนเพือบริ ษัทจัดการเช่ นเดียวกันกับทีบริ ษัทจัดการลงทุนใน
หลัก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิน อื นเพื อกองทุน รวม โดยบริ ษั ท จัด การจะจัด ให้ มี ร ะบบงานที ป้ องกัน ความขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ เพือให้ เกิดความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและ
สอบถามข้ อมูลเพิมเติมได้ ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
• บริ ษัทจัดการใช้ ข้อมูลในอดีตในการคํานวนค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิƒสหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient)
กองทุนจึงมีความเสียงหากสินทรัพย์อ้างอิง (underlying assets) และทรัพย์สนิ ทีต้ องการลดความเสียงเคลือนไหวใน
ทิ ศทางที ไม่ เป็ นไปตามข้ อมู ลในอดี ต ซึ งอาจทํ าให้ ส ัญญาซื อR ขายล่วงหน้ าไม่ สามารถลดความเสี ยงได้ อย่ างเต็ ม
ประสิทธิภาพ
• ในกรณีทีผู้ลงทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิมเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี Rชวนส่วนข้ อมูลโครงการได้ ทีบริ ษัทจัดการ
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื Rอคืน
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• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลทีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้ อง (Connected
Person) ได้ ทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อโดยผ่านเครื อข่าย internet ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(http://www.sec.or.th)
• บริ ษัทจัดการอนุญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพือตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ และประกาศ
ต่างๆ ทีสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบ เพือทีบริ ษัท
จัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซื Rอขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
• ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิ ออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงได้ จากประกาศทีปิ ดไว้
หน้ าบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื Rอคืน
• ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และควรขอดูบตั รประจําตัวของบุคคลดังกล่าวทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ ด้วย
• ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี Rชวนให้ เข้ าใจและควรเก็บหนังสือชี Rชวนไว้ เป็ นข้ อมูลเพือใช้ อ้างอิงในอนาคต และ
เมือมีข้อสงสัยให้ สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่อนซื Rอหน่วยลงทุน
• กองทุนอาจจะมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุน
ทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
R
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลได้ ทีเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ www.uobam.co.th

รวบรวมข้ อมูล ณ วันที 24 เมษายน 2557
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บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
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