หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
UOB GOVERNMENT BOND RMF : UOBGBRMF
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้

ประเภทกองทุน :
อายุโครงการ

:

ไม่กาหนด

วันที่ได้ รับอนุมัติให้ จัดตัง้ และจัดการกองทุนรวม

:

7 พฤษภาคม 2545

วันจดทะเบียนกองทุนรวม

:

27 มิถนุ ายน 2545

นโยบายการลงทุน :
มุง่ เน้ นการลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่ง พันธบัตรรัฐบาล ตัว๋ เงินคลัง หรื อตราสารแห่งหนี ้ที่กระทรวงการคลังค ้าประกัน โดยคาดหวัง
ผลตอบแทนระยะยาวที่สงู กว่าเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ และอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives)
เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ ้น (Hedging) เท่านัน้ และอาจลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง
(Structured Notes) โดยจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ
ทังนี
้ ้ กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี ้ เงินฝาก หรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ศุกูก หน่วย CIS สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ า
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยหลักทรัพย์ที่ให้ ยืมเป็ นตราสารหนี ้ และ
ธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ส่วนที่เหลือกองทุนจะลงทุนใน ตราสาร Basel lll สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า หรื อสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝงที่มี
underlying เป็ นตราสาร Basel lll รวมกันทุกขณะไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนจะได้ จากเงินลงทุน :
สิทธิประโยชน์ทางภาษี และโอกาสที่จะได้ รับผลตอบแทนที่สงู กว่าอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากธนาคาร
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ ี 17 สิน้ สุดวันที่ 31 สิงหาคม 2562

คำถำมและคำตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
คาถามและคาตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
1. กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่ งชนิดของหน่ วยลงทุน
หรือไม่ อย่ างไร ?
กองทุนนี ้ไม่มีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
2. กองทุนรวมนีม้ ีจานวนเงินทุนโครงการเท่ าใด ?
3,000 ล้ านบาท บริ ษัทจัดการอาจดาเนินการเพิ่มจานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ได้ จดทะเบียนไว้ กับ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
3. กองทุนรวมนีเ้ หมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลา
เท่ าใด?
เหมาะสาหรับเงินลงทุนที่ต้องการออมเงินและลงทุนระยะยาวเพื่อการเกษี ยณอายุ และผลตอบแทนที่ดี สามารถ
ยอมรับความเสีย่ งจากการลงทุนได้ ในระดับต่า
4. ปั จจัยใดที่มีผลกระทบอย่ างมีนัยสาคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?
การผิดนัดชาระหนี ้ของผู้ออกตราสารไม่สามารถชาระเงินและดอกเบี ้ยตามกาหนดเวลา
5. กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที่ม่ ุงเน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรือไม่
อย่ างไร ?
กองทุนนี ้เป็ นกองทุนที่ไม่มีประกัน และไม่ค้ มุ ครองเงินต้ น
6. กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่ างไร ?
วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี : ทุกวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี
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คาถามและคาตอบเกี่ยวกับข้ อกาหนดในการซือ้ ขายและโอนหน่ วยลงทุน
1. กองทุนรวมนีม้ วี ิธีการขายและรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนอย่ างไร ?
 การสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน
ท่านสามารถลงทุนเป็ นจานวนเงินขันต
้ ่า ดังนี ้
การสั่งซือ้ ครัง้ แรก
ไม่กาหนด

การสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป
ไม่กาหนด

ท่านสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทาการตังแต่
้ เวลาเปิ ดทาการของธนาคารพาณิชย์ โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี ้
- บริษัทจัดการ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ ามี)
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนอื่นที่บริ ษัทจัดการแต่งตังขึ
้ ้น
ผู้ลงทุนสามารถชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ เดียวเต็มจานวนที่สงั่ ซื ้อ โดยชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เงิน
โอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรื อคาสัง่ จ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับสานักงาน
ของบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่รับคาสัง่ ซื ้อภายในวันทาการขายหน่วยลงทุนเท่ านัน้
ในกรณีที่ชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรื อคาสัง่ จ่ายเงิน ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องลง
วันที่ที่สงั่ ซื ้อและขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อเข้ าบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรื อประเภทออมทรัพย์ที่บริ ษัทจัดการ
เปิ ดไว้ ของธนาคารดังต่อไปนี ้
- ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ
และบัญชีสงั่ ซื ้ออื่นๆ ซึง่ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบในภายหลัง
การสั่งซือ้ โดยวิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดที่อยูภ่ ายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ (ถ้ ามี)
มายังกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพซึง่ อยู่ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการได้ โดยจะต้ องเป็ นกองทุนเปิ ดที่ระบุไว้
ในหนังสือชี ้ชวนว่าสามารถทาการสับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุนได้ เท่านันโดยบริ
้
ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทราบถึงกองทุนที่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
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- ช่ องทางการสั่งซือ้ หน่ วยลงทุนอื่นๆ (ถ้ ามี)
ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนถูกต้ องและครบถ้ วนเป็ นไปตามการรับชาระและการเก็ บรักษา
เงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วนันหากบริ
้
ษัทจัดการไม่ได้ รับใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ภายในวันทาการขาย
หน่วยลงทุนจนเป็ นผลให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริ ษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน
ไว้ ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรื อกระแสรายวันในนามของบัญชีสงั่ ซื ้อหรื อบัญชีกองทุนที่บริ ษัทจัดการเปิ ด
ไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ ซึง่ เป็ นบัญชีเดียวกับที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริ ษัทจัดการ
จะได้ รับใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนครบถ้ วนสมบูรณ์ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คานวณได้ เมื่อสิ ้นวันทา
การขายหน่วยลงทุน ณ วันที่ได้ รับใบคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณจานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ซู ื ้อจะ
ได้ รับการจัดสรรต่อไป
ทังนี
้ ้ สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้ บนั ทึกข้ อมูลสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
 การรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยระบุเป็ นจานวน ดังนี ้
จานวนเงิน
ไม่กาหนด

จานวนหน่ วย
ไม่กาหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทาการขายคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ ทกุ วันทาการ
โดยจะเปิ ดรับคาสัง่ ขายคืนตังแต่
้ เวลาเปิ ดทาการของธนาคารพาณิชย์ไทย จนถึงเวลา 14.00 น.โดยติดต่อได้ ที่
- บริษัทจัดการ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ ามี)
- INTERNET
- ช่ องทางอื่นๆ (ถ้ ามี)
บริ ษัทจัดการจะดาเนินการชาระเงินให้ ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน
2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ ขายหน่ วยลงทุน ?
บริ ษัทจัดการมีสทิ ธิจะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1. กรณีเอกสารหรื อข้ อมูลที่บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามความเป็ นจริ ง หรื อกรณีที่บริ ษัทจัดการ
เกิดข้ อสงสัยว่าการซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนจะเป็ นการฟอกเงิน
2. กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริ หารกองทุนรวม หรื อก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม
โดยจะพิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรื อจานวนเงินของการสั่งซื ้อหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการ
รักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมกับผู้ถือหน่วยลงทุน
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3. กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดมีจานวนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแก่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดที่ซื ้อหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่เข้ าข้ อยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ
3. กองทุนรวมนีม้ ีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ ขายหรื อไม่ รับซือ้ คืน
หน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ ว และการหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือขายคืนหน่ วยลงทุนไว้ อย่ างไร ?
การเลือ่ นกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่ายจ่ายโอน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการยังไม่ได้ ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการพบว่าราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถกู ต้ องและผู้ดแู ลผลประโยชน์
ยังไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ทีไ่ ม่ถกู ต้ องนันต่
้ างจากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึง่ สตางค์ขึ ้นไปและคิดเป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อยละ
0.5 ของราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(3) มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่าราคารั บซื ้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง และ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ างจากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ ้นไป และคิด
เป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
การเลือ่ นกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรื อ (3) บริ ษัทจัดการอาจเลื่อน
ได้ ไม่เกิน 10 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ทาการถัดจากวันที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ นี ้ การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณี ตาม (1) และบริ ษัทจัดการจะดาเนินการ
ดังต่อไปนี ้
(1) ประกาศการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจั ดการและสถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ใช้ ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่
ได้ มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้ งการเลื่อนกาหนดการชาระเงิ นค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานในเรื่ องดังกล่าว พร้ อมทังแสดง
้
เหตุผลและหลักฐานการได้ รับความเห็นชอบหรื อการรับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคาจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริ ษัทจัดการอาจ
มอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
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(3) ในระหว่างที่บริ ษัทจัดการเลือ่ นกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนันหากถึ
้
งวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน
วันอื่น และมีผ้ ูถือ หน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่ว ยลงทุนอี ก บริ ษัท จัดการจะต้ องรั บ ซือ้ คืนหน่วยลงทุน นัน้ ทัง้ นี ้
บริ ษัทจัดการจะต้ องชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ยงั ค้ างอยู่ให้ เสร็ จสิ ้นก่อน แล้ วจึงชาระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนในวันนันๆ
้ ต่อไป
การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
1. บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว หรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ หรื อ
คาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กาหนดไว้ ในโครงการ ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ
(2) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี ้ โดย
ได้ รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ ว ซึ่งให้ กระทาได้ ไม่เกิน 1 วันทาการ เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันเวลา
ดังกล่าวจากสานักงาน
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรั พย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ ดงั ต่อไปนี ้เกิดขึ ้น ซึ่งก่อให้ เกิ ด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญ
(ก) ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ ทังนี
้ ้ เฉพาะในกรณีที่กองทุน
รวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์แห่งนันเกิ
้ นกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของ
กองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทาให้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ อย่างเสรี และทาให้ ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ ตามปกติ หรื อ
(ค) มีเหตุที่ทาให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้ วยแล้ ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรั บคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแก่ผ้ ู
ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้ อเท็จจริ งดังนี ้
(ก) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี ้
1. การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ย วกับการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
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2. การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
3. การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผู้มีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรู้จกั ลูกค้ า และตรวจสอบ เพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ าได้ ใน
สาระสาคัญ
(5) อยูใ่ นระหว่างดาเนินการเปลีย่ นให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้ าบริ หารจัดการกองทุนรวมภายใต้ การจัดการ
ของตนอันเนื่องมาจากการที่บริ ษัทจัด การกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้ วยการดารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์และการค้ าหลักทรัพย์และการจัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผู้จดั การเงินทุนสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ซึ่งให้ กระทาได้ ไม่เกิน 3 วัน
ทาการ
2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้ อ 1. และบริ ษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อหยุด
รับคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว ให้ ทราบถึงการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้ อ 1. (1) (2) (3) หรื อ (5) ให้ เปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไป
ให้ ทราบถึงการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้ วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนพร้ อมทัง้
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนัน้ ให้ สานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ หรื อ คาสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้ อ 1. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทาการ ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมดาเนินการดังนี ้ ก่อนการ
เปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ณ วัน
ทาการสุดท้ ายก่อนวันรายงานนันให้
้ สานักงานทราบภายในวันทาการก่อนวั นเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุน
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเปิ ดขาย หรื อรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่
ขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
3. ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัท
พบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลัง
และรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการหยุดขายหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนด้ วย
วิธีการใดๆ โดยพลัน
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4. ในกรณีที่วนั ทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สานักงานได้ ประกาศกาหนดให้ เป็ นวันหยุดทา
การของบริ ษัทจัดการกองทุนรวมเป็ นกรณีพิเศษ ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ และคาสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุน สาหรับวันดังกล่าว และต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าเกี่ยวกับการหยุ ดรับคาสัง่ ในกรณีดงั กล่าวไม่
น้ อยกว่า 5 วันทาการก่อนถึงวันหยุดทาการกรณีพิเศษนัน้ โดยจัดให้ มีข้อมูลเรื่ องดังกล่าวไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ สถานที่ใน
การซื ้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริ ษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
การหยุดขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่มีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้ บริ ษัทจัดการ
หยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ เป็ นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่
เห็นสมควร แต่รวมแล้ วต้ องไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกไปได้
4. วิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่ างไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพซึง่ อยูภ่ ายใต้ การบริ หารของ
บริ ษัทจัดการได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
กาหนด การสับเปลีย่ นการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึง่ (“กองทุนเปิ ด
ต้ นทาง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการ
จัดการ โดยบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะดาเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุน
เปิ ดต้ นทาง เพื่อนาไปชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดปลายทาง โดยบริ ษัทจัดการจะยกเว้ นค่าธรรมเนียมดังกล่าว
5. กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดการโอนไว้ อย่ างไร ?
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนันบริ
้ ษัทจัดการ
หรื อนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน
6. ผู้ถอื หน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุนและราคาขายและรั บซือ้ คืน
หน่ วยลงทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้ ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ www.uobam.co.th
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คาถามและคาตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถอื หน่ วยลงทุน
1. กองทุนรวมนีม้ กี ารออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ างไร ?
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครัง้ ที่มีการสัง่ ซื ้อ และ/หรื อ
ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในกรณี เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้ องขอ ดังนัน้ บริ ษัทจัดการ
จะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
และ/หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่สง่ ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็ นรายการที่เป็ นปั จจุบนั และถูกต้ อง
-

2. ผู้ถอื หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้ เงื่อนไขอย่ างไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้อาจถูกจากัดสิทธิในเรื่ องดังต่อไปนี ้
1. การใช้ สทิ ธิออกเสียงในกรณีที่มีการแก้ ไขโครงการโดยการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน
หากบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะไม่นบั คะแนนเสียง
ส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม
2. การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
หากบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะพิจารณาไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลดังกล่าวเกินกว่า 1 ใน 3 ของหน่วยลงทุนที่ได้ จาหน่ายแล้ วทังหมด
้
เว้ น
แต่บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลดังกล่าวเข้ าข้ อยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
3. ช่ องทางและวิธีการที่ผ้ ถู อื หน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สทิ ธิออกเสียงและการดาเนินการ
ใช้ สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิออกเสียงของบริ ษัทจัดการ
ได้ ที่ website ของบริ ษัทจัดการ http://www.uobam.co.th
4. กองทุนรวมนีม้ ีช่องทางและวิธีการร้ องเรียน อย่ างไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อบริ ษัทจัดการที่
- บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ 0-2786-2222 หรื อ
- สานักงาน ก.ล.ต. (Help Centre) โทรศัพท์ 0-2263-6000
5. กองทุนรวมนีม้ ีนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่ างไร ?
ไม่มี
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บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการของกองทุนรวม
1. รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร
รายชื่อกรรมการ
1. นาย ลี ไหว ไฟ
2. นายทีโอ บุน เคียต
3. นายสัญชัย อภิศกั ดิ์ศิริกลุ
4. นางสาวปิ ยพร รัตน์ประสาทพร
5. นายวนา พูลผล

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

คณะผู้บริหาร
1.
2.
3.
4.

นายวนา
นางสุนรี
นายเจิดพันธุ์
นางสาวรัชดา

พูลผล
พิบลู ย์ศกั ดิ์กลุ
นิธยายน
ตังหะรั
้ ฐ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการผู้จดั การ สายปฏิบตั ิการ
กรรมการผู้จดั การ สายการลงทุน
กรรมการผู้จดั การ สายพัฒนาธุรกิจ

2. จานวนกองทุนรวมภายใต้ การบริหารจัดการของบริษัท
จานวน 84 กองทุน (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561)
3. มูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวม
เท่ากับ 791,861,440.81 บาท (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561)
4. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
1. นายเจิดพันธุ์
นิธยายน
2. นางสาวพัชราภา
มหัทธนกุล
3. นางสาวปราณี
ศรี มหาลาภ
4. นายสิทธิศกั ดิ์
ณัฐวุฒิ
5. นายชัยยันต์
จันทนคีรี
6. นายชัยพฤกษ์
กุลกาญจนาธร
7. นายธนกร
ธรรมลงกรต
8. นางสาวนพรัตน์
ประมวลวัลลิกลุ
9. นายจารุวตั ร
ปรี ด์เิ ปรมกุล
10. นางสาวลินดา
อุบลเรี ยบร้ อย
11. นายวีรยุทธ
หลีห์ละเมียร
12. นางสาวชนิษฎา
วีรานุวตั ติ์
13. นางพึงพิศ
จุฬาโรจน์มนตรี
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กรรมการ
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กรรมการ
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14.
15.
16.
17.

นางสาวอัญชลี
นางสาววรรณจันทร์
นายกิตติพงษ์
นายวิจกั ขณ์

งามวุฒิกลุ
อึ ้งถาวร
กังวานเกียรติชยั
ณ เชียงใหม่

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

5. รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ การทางานที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการ
กองทุนรวม รวมทัง้ หน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้ อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561)
ชื่อ ตาแหน่ ง
นายจารุ วัตร ปรี ด์ เิ ปรมกุล*
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ,
ฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี ้ในประเทศ
และตราสารภาครัฐต่างประเทศ

การศึกษา
 วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต
(สถิตปิ ระยุกต์),
สถาบันบัณฑิตพัฒน บริ หารศาสตร์
(เกียรตินิยม)

 วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เทคนิค
การแพทย์), มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์ ทางานที่เกี่ยวข้ องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารหนี ้ในประเทศ และตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด

หน้ าที่
ความรับผิดชอบ
หัวหน้ าฝ่ าย
การลงทุนตราสารหนี ้

 ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน,
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จากัด

 ผู้ช่วยผู้อานวยการ,
บงล.มหาธนกิจ จากัด (มหาชน)

 Senior Investment Analyst,
บงล. จีเอฟ จากัด (มหาชน)

นางสาวลินดา อุบลเรี ยบร้ อย
ผู้อานวยการอาวุโส (2),
ฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี ้ในประเทศ
และตราสารภาครัฐต่างประเทศ

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน),
สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน),
มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ

 ผู้อานวยการอาวุโส (2) ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารหนี ้ในประเทศ และตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด

ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารหนี ้

 ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน,
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จากัด

 ผู้จดั การอาวุโส ฝ่ ายการลงทุน,
บริ ษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต จากัด

 ผู้จดั การกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
ฝ่ ายผลิตภัณฑ์การเงิน,
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

 เจ้ าหน้ าที่การตลาด ฝ่ ายธุรกิจตลาดทุน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

 เจ้ าหน้ าที่วิเคราะห์สนิ เชื่อ ฝ่ ายธุรกิจ 4,
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
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ชื่อ ตาแหน่ ง
นายวีรยุทธ ห์ ลีละเมียร*
ผู้อานวยการอาวุโส (2),
ฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี ้ในประเทศ
และตราสารภาครัฐต่างประเทศ

การศึกษา
 วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (การเงิน),
University of Colorado

 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ ทางานที่เกี่ยวข้ องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม
 ผู้อานวยการอาวุโส (2) ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารหนี ้ในประเทศ และตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ, บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด

หน้ าที่
ความรับผิดชอบ
ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารหนี ้

 ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน,
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จากัด

 ผู้จดั การกองทุน,
บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด

 ผู้จดั การกองทุน, บลจ.แอสเซทพลัส จากัด
 ผู้จดั การกองทุน, บลจ.ธนชาต จากัด
 ที่ปรึกษาการลงทุน, บล.ภัทร จากัด
นางสาวชนิษฎา วีรานุวัตติ์
ผู้อานวยการอาวุโส (2),
ฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี ้ในประเทศ
และตราสารภาครัฐต่างประเทศ

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน),
Youngstown State University, U.S.A.

 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ผู้อานวยการอาวุโส (2), ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารหนี ้ในประเทศ และตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ, บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด

ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารหนี ้

 ผู้อานวยการอาวุโส, ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารหนี ้,บลจ.ยูโอบี (ไทย) จากัด

 ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี ้,
บลจ. ไอเอ็นจี จากัด

 ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี ้,
บลจ. บัวหลวง จากัด

 ผู้ช่วยผู้จดั การกองทุนตราสารหนี ้,
บลจ. บัวหลวง จากัด
นางพึงพิศ จุฬาโรจน์ มนตรี
ผู้อานวยการอาวุโส (2),
ฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี ้ในประเทศ
และตราสารภาครัฐต่างประเทศ

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน),
University of Maryland, U.S.A.

 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ผู้อานวยการอาวุโส (2), ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารหนี ้,ในประเทศ และตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ , บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด

ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารหนี ้

 ผู้อานวยการอาวุโส, ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารหนี ้,บลจ.ยูโอบี (ไทย) จากัด

 Portfolio Manager, VP
บลจ. อยุธยาเจเอฟ จากัด

 ปฏิบตั ิการซื ้อขายตราสารหนี ้ด้ าน Dealer,
บลจ. อยุธยาเจเอฟ จากัด

 Investment Banking, Assistant Investment
Banking Officer Multi - Credit Operation
of Thailand
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ชื่อ ตาแหน่ ง
นางสาวอัญชลี งามวุฒิกุล*, CFA
ผู้อานวยการอาวุโส (2),
ฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี ้ในประเทศและ
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ประสบการณ์ ทางานที่เกี่ยวข้ องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม

การศึกษา
 วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต(การเงิน),

 ผู้อานวยการอาวุโส (2) ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารหนี ้ในประเทศ และตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ, บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน),
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

หน้ าที่
ความรับผิดชอบ
ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารหนี ้

 ผู้จดั การลงทุนตราสารหนี ้,
บลจ. อยุธยาเจเอฟ จากัด

 นักวิเคราะห์ตราสารหนี ้ วิเคราะห์เครดิต
ทางด้ านตราสารหนี ้,บลจ. อยุธยาเจเอฟ จากัด

 Compliance Officer,
บริ ษัท ชิน คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

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

6. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนของกองทุนนี ้ มีดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2626-7777
บริ ษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด : โทรศัพท์ 0-2672-5999
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2343-3000
บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2638-5000, 0-2287-6000
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5800
บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด : โทรศัพท์ 0-2659-7384, 0-2659-8402
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2680-1000
บริ ษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-3456
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด : โทรศัพท์ 0-2695-5000
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2635-1755, 0-2635-1718
บริ ษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2305-9000
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2646-4540, 0-2646-9987-8
บริ ษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2217-8852
บริ ษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด : โทรศัพท์ 0-2657-7171
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2231-1111 ต่อ 658, 679, 684, 699
บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2632-0777, 0-2231-3777
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด : โทรศัพท์ 0-2660-5000 ต่อ 5482, 5483
บริ ษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด : โทรศัพท์ 0-2846-8689
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด : โทรศัพท์ 0-2648-1111 ต่อ 1438, 1447, 1475
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นีตี ้ จากัด : โทรศัพท์ 0-2801-9100, 0-2343-9500
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21. บริ ษัท แอ๊ ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จากัด : โทรศัพท์ 0-2648-3600
22. ธนาคารออมสิน : โทรศัพท์ 0-2299-8000
23. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2359-0000 ต่อ 4800, 4750, 4700
24. บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด : โทรศัพท์ 0-2680-5033
25. บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด : โทรศัพท์ 0-2861-5508
26. บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน อินฟิ นิติ จากัด : โทรศัพท์ 0-2238-3988
27. ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2633-6000
28. บริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จากัด : โทรศัพท์ 0-2009-8888
29. บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน บรอดเกท จากัด : โทรศัพท์ 0-2620-6830-36
30. บริ ษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จากัด : โทรศัพท์ 0-2026-5100
31. บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด : โทรศัพท์ 0-2107-1860
และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนอื่นๆ (ถ้ ามี)
7. นายทะเบียนหน่ วยลงทุนของกองทุนนีค้ ือ ?
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนนีค้ ือ ?
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2724-5265 โทรสาร 0-2724-5277
นอกจากหน้ าที่ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์แล้ วยังมีหน้ าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย
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ช่ องทางที่ผ้ ลู งทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้
1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกองทุนได้ ที่
- บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
- เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ www.uobam.co.th
2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่ วนการถือหน่ วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่ วยลงทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนได้ ที่เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
www.uobam.co.th
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ควำมเสี่ยงในกำรลงทุนของกองทุนรวม
1. ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) คือความเสี่ยงที่เกิดจากผลการดาเนินงานของผู้ออกตราสารที่กองทุน
ไปลงทุน ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทากาไรของบริ ษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุ จากภาวะการ
แข่ งขัน ความผิดพลาดของผู้บริหาร เป็ นต้ น ทาให้ ผ้ ลู งทุนในตราสารต้ องสูญเสียเงินลงทุนได้
แนวทางการบริ หารเพื่อลดความเสีย่ ง :
ผู้จัดการกองทุนจะติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาของตราสารอย่างสม่าเสมอ รวมทังพิ
้ จารณาเลือก
ลงทุนในตราสารที่ดีมีคณ
ุ ภาพ มีประวัติการดาเนินงานที่ดี และมีความมัน่ คงเพื่อลดความเสีย่ งในส่วนนี ้
2. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนีข้ องผู้ออกตราสารหนี ้ (Credit Risk) เป็ นความเสี่ยงจากตราสารหนีท้ ่ ี
กองทุนรวมไปลงทุนที่อาจจะมีการผิดนัดชาระหนี ้ คือบริ ษัทผู้ออกตราสารหนีน้ ัน้ ๆไม่ สามารถนาเงินต้ น/ดอกเบีย้
มาจ่ ายเมื่อถึงวันที่ครบกาหนดที่ต้องจ่ าย โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทประสบสภาวะขาดทุนหรือไม่ มสี ภาพคล่ องพอที่จะ
มาจ่ ายคืน เป็ นต้ น
แนวทางการบริ หารเพื่อลดความเสีย่ ง :
ผู้จัดการกองทุนจะติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาของตราสารอย่างสม่าเสมอ รวมทังพิ
้ จารณาเลือก
ลงทุนในตราสาร ที่ดีมีคณ
ุ ภาพ มีประวัติการดาเนินงานที่ดี มีความมัน่ คง เพื่อเป็ นการลดความเสีย่ งในส่วนนี ้
3. ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) คือความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ในสถานะการณ์ ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ซึ่งเป็ นความเสี่ยงที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่ สามารถจะ
ควบคุมได้
แนวทางการบริ หารเพื่อลดความเสีย่ ง :
ผู้จดั การกองทุนจะติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆรวมทังติ
้ ดตามสถานการณ์การเปลีย่ นแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคา
ของตราสารอย่างสม่าเสมอ รวมทังพิ
้ จารณาเลือกลงทุนในตราสาร ที่ดีมีคณ
ุ ภาพ มีประวัติการดาเนินงานที่ดี มีความมัน่ คง
เพื่อเป็ นการลดความเสีย่ งในส่วนนี ้
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่ องของตราสาร (Liquidity Risk) คือความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุน ไป
ลงทุนในตราสารที่ไม่ มีสภาพคล่ องในการซือ้ ขาย หรื อตราสารหนีท้ ่ ีมีสภาพคล่ องน้ อย ทัง้ นีส้ ภาพคล่ องของตรา
สารอาจจะขึน้ อยู่กับอุปสงค์ และอุปทานที่มีต่อตราสาร ณ ขณะนัน้ ๆ หรือคุณภาพของตราสาร เป็ นต้ น
แนวทางการบริ หารเพื่อลดความเสีย่ ง :
ผู้จดั การกองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่ดีมีคณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่องค่อนข้ างสูง ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงจากการ
ที่กองทุนกาหนดให้ สามารถทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทาการ
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อัตรำส่วนกำรลงทุน
ส่ วนที่ 1 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์ สนิ หรือคู่สัญญา (Single entity limit) *
ข้ อ

ประเภททรัพย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

1
2
3

ตราสารภาครัฐไทย
หน่วย CIS
เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผ้ รู ับฝากหรื อผู้ออกตราสารมีลกั ษณะ
อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
3.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
3.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี
้ ้ เฉพาะเงินฝากหรื อตราสารที่รัฐบาลเป็ นประกัน
ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
4.1 เป็ นตราสารหนี ้ SN หรื อศุกกู ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย หรื อสาขา
ของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
4.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
4.2.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ ≤ 397 วันนับแต่วนั ที่ลงทุน
และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 4.2.1 หรื อ
4.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นบุคคลดังนี ้
4.2.3.1 ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
4.5 ในกรณีทเี่ ป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397 วันนับแต่วนั ที่ลงทุน
ต้ องขึ ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของregulated market

ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%

4
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ข้ อ

ประเภททรัพย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

5

ทรัพย์สนิ ดังนี ้
5.1 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้ 5.1.1 เป็ นตราสาร Basel III
5.1.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.1.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
5.1.3.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนใน SET
5.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
5.1.3.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี ้ ≤ 397 วัน นับแต่วนั ที่
ลงทุน และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 5.1.3.1 หรื อ 5.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตรา
สารดังกล่าวต้ องเป็ นบุคคลดังนี ้
5.1.3.3.1 บุคคลตามข้ อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9
5.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
5.1.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397 วันนับแต่วนั ที่ลงทุน
ต้ องขึ ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ regulated market
5.2 ธุรกรรมดังนี ้ ที่คสู่ ญ
ั ญามี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.2.1 reverse repo
5.2.2 OTC derivatives
ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้ อ 1 - ข้ อ 5 (SIP)

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) น ้าหนักของทรัพย์สนิ ใน
benchmark + 5%

6

รวมกันไม่เกิน 5%

* หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สนิ ดังนี ้ ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือ
คูส่ ญ
ั ญา แล้ วแต่กรณี
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่ วนที่ 2 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit) **
ข้ อ

ประเภททรัพย์ สนิ

1

การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริ ษัททุกบริ ษัทที่อยูใ่ นกลุม่
กิจการเดียวกันหรื อการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทาง
การเงินกับบริ ษัทดังกล่าว

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

** หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สนิ ดังนี ้ ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
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ส่ วนที่ 3 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์ สิน (product limit) ***
ข้ อ
1

2

3
4
5
6

ประเภททรัพย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลีย่ ในรอบ
นิติบคุ คลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบคุ คล
ปี บัญชี เว้ นแต่เป็ น MF ที่มีอายุ
ดังกล่าว) เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรื อคูส่ ญ
ั ญา ดังนี ้
โครงการ < 1 ปี ให้ เฉลีย่ ตามรอบ
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
อายุกองทุน
1.2 ธนาคารพาณิชย์
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั กองทุนที่
1.3 บริ ษัทเงินทุน
อายุคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทังนี
้ ้
1.4 บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
เฉพาะ MF ที่มอี ายุโครงการ ≥ 1 ปี
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ที่ MF ได้ รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคูส่ ญ
ั ญาตาม reverse
repo หรื อ securities lending หรื อ derivatives)
ทรัพย์สนิ ดังนี ้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน หรื อ SN ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลีย่ นมือแต่
กองทุนได้ ดาเนินการให้ มีการรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการที่
กฎหมายกาหนด หรื อมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้ อ 6 ของส่วนนี ้
(ข้ อนี ้ไม่ใช้ กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ที่
ลงทุนในตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อ
ขายล่วงหน้ าแฝง เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุ
กองทุน หรื อรอบการลงทุนของกองทุน หรื อมีการลงทุนใน derivatives
เพื่อให้ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวมีอายุสอดคล้ องกับอายุกองทุน)
Reverse repo
ไม่เกิน 25%
Securities lending
ไม่เกิน 25%
ตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือที่ตวั ตราสารและผู้ออกตราสารทีต่ ่ากว่าที่
ไม่เกิน 20%
สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)
ตราสารดังนี ้ (total SIP)
รวมกันไม่เกิน 15%
6.1 ทรัพย์สนิ ตามข้ อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้
ออกทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
6.2 ตราสาร non-investment grade / unrated แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้
SN ศุกกู หรื อตราสาร Basel III ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
6.2.1 มีลกั ษณะตาม 5.1.3 และ 5.1.4 ของข้ อ 5 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วน
การลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
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ข้ อ

7

ประเภททรัพย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

6.2.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับต่ากว่า investment grade หรื อไม่มี
credit rating
ทรัพย์สนิ ดังนี ้
7.1 ตราสาร Basel lll
7.2 derivatives หรื อสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง ที่มี underlying
เป็ นตราสารตาม 7.1

ข้ อ

ประเภททรัพย์ สนิ

8

derivatives ดังนี ้
8.1 การเข้ าทาธุรกรรม derivatives ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสีย่ ง
(hedging)
8.2 การเข้ าทาธุรกรรม derivatives ที่
มิใช่เพื่อการลดความเสีย่ ง
(non-hedging)

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20%

อัตราส่ วน
ไม่เกินมูลค่าความเสีย่ งทีม่ ีอยู่

Global exposure limit
8.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้ อน 1
จากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้ องไม่
เกิน 100% ของ NAV
8.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้ อน 1
จากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า
ความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของ MF ต้ องเป็ นดังนี ้
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV
(2) relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้ อน” หมายความว่า การลงทุนใน
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มกี ลยุทธ์แบบซับซ้ อน (complex strategic
investment) หรื อการลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าทีม่ ีความซับซ้ อน
(exotic derivatives)

1 รายละเอียดของการคานวณ ให้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานประกาศกาหนด

*** หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MFไม่มีข้อกาหนด
เกี่ยวกับ product limit
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ส่ วนที่ 4 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้ อ

ประเภททรัพย์ สนิ

อัตราส่ วน

1

ตราสารหนี ้ ตราสาร Basel III และ
ศุกกู ของผู้ออกรายใดรายหนึง่
(ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ภาครัฐไทย หรื อ
ตราสารหนี ้ภาครัฐต่างประเทศ)

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี ้สินทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้
ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีลา่ สุด โดยไม่ให้ นบั รวมมูลค่าหนี ้สินดังกล่าว ของเจ้ าหนี ้ที่มคี วาม
เกี่ยวข้ องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารไม่มหี นี ้สินทางการเงินตามทีเ่ ปิ ดเผยไว้ ในงบ
การเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด2 ให้ ใช้ อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้ อนี ้ของผู้ออกรายนันเป็
้ น
รายครัง้ เว้ นแต่ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารได้ มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะ
เป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
1.2 ในกรณีทกี่ องทุนลงทุนในตราสารตามข้ อนี ้โดยเป็ นตราสารทีอ่ อกใหม่
และมี credit rating อยูใ่ นระดับต่ากว่า investment grade หรื อไม่มี
credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้ การจัดการของ บลจ. ราย
เดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ อู อกตราสารได้ มกี ารยื่นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นราย
โครงการ
(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี ้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน หรื อ บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริ ษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีม่ ลี กั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)

กองทุนเปิ ด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี ้ยงชีพ

20

ข้ อ
2

1

ประเภททรัพย์ สนิ

อัตราส่ วน

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึง่ - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทังหมดของ
้
MF หรื อ กองทุน CIS
ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุนดังนี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
โดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง

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

ตามมาตรฐานการบัญชีนนั ้ โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดโดยคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการ
บัญชีตามกฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพบัญชี หรื อมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น
International Financial Reporting Standards (IFRS) หรื อ United States Generally Accepted Accounting Principle
(US GAAP) เป็ นต้ น
2

รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกาหนดการจัดทางบการเงินในครัง้ แรกของผู้ออกตราสาร

ทังนี
้ ้การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนว่าด้ วยการลงทุนของกองทุน และหรื อที่แก้ ไขเพิ่มเติม
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ตำรำงค่ำธรรมเนี ยม และค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมดที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมและผู้ถือหน่ วยลงทุนลงทุน
ของรอบปี บัญชีตงั ้ แต่ วนั ที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
เรียกเก็บจริง1

เรียกเก็บจริง1

เรียกเก็บจริง1

1/9/2560-31/8/2561

1/9/2559-31/8/2560

1/9/2558-31/8/2559

0.93

0.93

0.93

0.80
0.02
0.11

0.80
0.02
0.11

0.80
0.02
0.11

0.01
0.01

0.01
0.01

0.01
0.01

ไม่ เกิน 1.5515

0.95

0.95

0.95

ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ งั ซือ้
หรือผู้ถอื หน่ วยลงทุน
1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 3

อัตราตาม
โครงการ
ไม่เกิน 0.25

เรียกเก็บจริง
2561
ยกเว้ น

เรียกเก็บจริง
2560
ยกเว้ น

เรียกเก็บจริง
2559
ยกเว้ น

2. ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน 3

ไม่เกิน 0.25

ยกเว้ น

ยกเว้ น

ยกเว้ น

3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน 3
3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นเข้ า

ไม่เกิน 0.25

ยกเว้ น

ยกเว้ น

ยกเว้ น

3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นออก

ไม่เกิน 0.25

4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
5. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการซื ้อ
หน่วยลงทุน

ไม่มี
ไม่เกิน 50 บาท
ต่อ 1 รายการ

0.25 4
ไม่มี

0.25 4
ไม่มี

0.25 4
ไม่มี

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวม

อัตราตาม
โครงการ 2

1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมทัง้ หมด
ไม่ เกิน 1.0165
(ที่ประมาณการได้ )
ไม่เกิน 0.8025
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกิน 0.1070
1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่ประมาณการไม่ ได้
ค่าสอบบัญชี
ตามทีจ่ ่ายจริ ง
ค่าประกาศหนังสือพิมพ์
ตามทีจ่ ่ายจริ ง
รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ที่เรียกเก็บจริงทัง้ หมด

ไม่เกิน 50 บาท ต่อ 1 รายการ

หมายเหตุ

1.
2.
3.
4.

ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้ างต้ น ได้ รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทานองเดียวกัน (ถ้ ามี)
อัตราไม่เกินร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
อัตราไม่เกินร้ อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน
ในกรณีที่เป็ นการสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการ จะยกเว้ นค่าธรรมเนียมดังกล่าวดังกล่า ว และขอ
สงวนสิทธิที่จะเรี ยกเก็บค่า ธรรมเนียมในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทาการก่อนหน้ าที่แจ้ งทารายการสับเปลี่ยน โดย
จะแจ้ งวันที่เริ่มคิดค่าธรรมเนียมให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า ไม่น้อยกว่า 60 วัน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ

กองทุนเปิ ด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี ้ยงชีพ

22

เนื่องจากบริ ษัทจัดการได้ ปัดเศษทศนิยมเป็ น 2 ตาแหน่งจึงทาให้ ตวั เลขค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจริ งซึง่ แสดงในตารางเกินกว่าอัตราตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
ทังนี
้ ้ ในการเรี ยกเก็บจริ งของค่าธรรมเนียมดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บจริ งไม่เกินอัตราตามที่โครงการระบุไว้

กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่ายจะเพิ่มได้ ไม่เกินร้ อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยบริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะติดประกาศไว้ ที่สานักงานของบริ ษัทจัดการสานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ เป็ นเวลา 3 วันติดต่อกัน
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กองทุนเปิ ด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2561
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิ นและการก่อภาระผูกพัน

หลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินในประเทศ
พันธบัตรรัฐบาล
อายุคงเหลือน้ อยกว่า 1 ปี
อายุคงเหลือ 1-3 ปี
อายุคงเหลือ 3-5 ปี
อายุคงเหลือ 5-7 ปี
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี
เงินฝาก
อื่นๆ
มูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ

มูลค่ าตามราคาตลาด

%NAV

784,217,212.51
472,359,419.35
134,054,391.94
12,046,366.87
22,315,615.16
69,523,424.72
73,917,994.47
18,356,827.63
-10,712,599.33
791,861,440.81

99.03
59.65
16.93
1.52
2.82
8.78
9.33
2.32
-1.35
100.00

คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
AAA

AA
A
BBB
BB
B
C

D

เป็ นอันดับที่สงู ที่สดุ แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่าที่สดุ มีความสามารถสูงสุดในการชาระเงินต้ น
และดอกเบี ้ยตามกาหนดเวลา แทบจะไม่ได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปั จจัย
ภายนอกอื่น
ตราสารหนี ้ที่มีระดับความเสีย่ งจากการลงทุนที่ต่ามาก
ตราสารหนี ้ที่มีระดับความเสีย่ งจากการลงทุนที่ต่า
ตราสารหนี ้ที่มีระดับความเสีย่ งจากการลงทุนปานกลาง
ตราสารหนี ้ที่มีระดับความเสีย่ งจากการลงทุนสูง
ตราสารหนี ้ที่มีระดับความเสีย่ งจากการลงทุนสูงมาก
ตราสารหนี ้ที่มีระดับความเสีย่ งที่สงู ที่สดุ ที่จะไม่ได้ รับคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ยตามกาหนดเวลาการเปลีย่ นแปลง
ของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปั จจัยภายนอกอื่น ๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการชาระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ย
อย่างมีนยั สาคัญ
ตราสารหนี ้ที่ไม่สามารถชาระเงินต้ นและดอกเบี ้ยได้ (Default)
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รายงานสรุปเงิ นลงทุน
กองทุนเปิ ด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2561
- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนีท้ ่ อี อกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนีท้ ่ เี สนอขายในประเทศไทย
กลุ่มของตราสาร
(ก) พันธบัตร

มูลค่ าตามราคาตลาด

%NAV

784,217,212.51

99.03

(ข) ตราสารทีธ่ นาคารทีม่ ีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน
เป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค ้าประกัน

0.00

0.00

(ค) ตราสารทีม่ ีบริษัททีไ่ ด้ รับ rating ในระดับ investment grade เป็ นผู้ออก ผู้รับรอง
ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค ้าประกัน

0.00

0.00

(ง)* ตราสารทีม่ ีบริษัทได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับทีต่ ่ากว่า investment
grade หรือ ไม่มี rating เป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค ้าประกัน

0.00

0.00

หมายเหตุ * มูลค่าตามราคาตลาด และ % NAV ตามข้ อ (ง) ได้ รวมตราสารที่ตวั ตราสารได้ รับ rating ในระดับ Investment grade ไว้ ด้วย
สัดส่วนสูงสุด(Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุม่ (ง) 15.00 % NAV

กองทุนเปิ ด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี ้ยงชีพ
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่ าเชือ่ ถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิ ด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลีย้ งชีพ
ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2561

ประเภท

ผู้ออก
ชื่อตราสาร

ผู้คา้ /ผู้รับรอง
ผู้สลักหลัง

วันครบ
กาหนด

อันดับความ
น่ าเชื่อถือ

มูลค่ า
หน้ าตั๋ว

มูลค่ าตาม
ราคาตลาด

พันธบัตร
BOT192A

ธนาคารแห่งประเทศไทย

20-ก.พ.-2019

-

10,000,000.00

10,007,604.32

BOT193A

ธนาคารแห่งประเทศไทย

21-มี.ค.-2019

-

7,000,000.00

7,044,030.35

BOT202A

ธนาคารแห่งประเทศไทย

07-ก.พ.-2020

-

134,000,000.00

134,054,391.94

CB18904A

ธนาคารแห่งประเทศไทย

04-ก.ย.-2018

-

7,000,000.00

6,999,322.89

CB18906C

ธนาคารแห่งประเทศไทย

06-ก.ย.-2018

-

33,000,000.00

32,994,621.42

CB18911A

ธนาคารแห่งประเทศไทย

11-ก.ย.-2018

-

51,000,000.00

50,983,769.00

CB18913A

ธนาคารแห่งประเทศไทย

13-ก.ย.-2018

-

15,000,000.00

14,994,207.72

CB18D06A

ธนาคารแห่งประเทศไทย

06-ธ.ค.-2018

-

81,000,000.00

80,709,181.60

CB18D27A

ธนาคารแห่งประเทศไทย

27-ธ.ค.-2018

-

11,000,000.00

10,952,254.17

CB18O04A

ธนาคารแห่งประเทศไทย

04-ต.ค.-2018

-

3,000,000.00

2,996,586.35

CB19124A

ธนาคารแห่งประเทศไทย

24-ม.ค.-2019

-

12,000,000.00

11,932,097.38

CB19314A

ธนาคารแห่งประเทศไทย

14-มี.ค.-2019

-

2,000,000.00

1,984,233.23

GGLB189A

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร

26-ก.ย.-2018

-

161,800,000.00

164,888,253.95

กระทรวงการคลัง

ILB283A

กระทรวงการคลัง

12-มี.ค.-2028

-

70,300,000.00

69,523,424.72

LB191A

กระทรวงการคลัง

12-ม.ค.-2019

-

20,000,000.00

20,444,918.97

LB22DA

กระทรวงการคลัง

17-ธ.ค.-2022

-

12,100,000.00

12,046,366.87

LB23DA

กระทรวงการคลัง

17-ธ.ค.-2023

-

22,200,000.00

22,315,615.16

LB326A

กระทรวงการคลัง

25-มิ.ย.-2032

-

45,400,000.00

49,217,459.91

LB366A

กระทรวงการคลัง

17-มิ.ย.-2036

-

24,000,000.00

24,700,534.56

SB189A

กระทรวงการคลัง

03-ก.ย.-2018

-

3,500,000.00

3,569,567.19

SB18OA

กระทรวงการคลัง

19-ต.ค.-2018

-

19,604,000.00

19,863,153.77

TB18905A

กระทรวงการคลัง

05-ก.ย.-2018

-

32,000,000.00

31,995,617.04

รวม

784,217,212.51
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ตำรำงสรุปผลกำรดำเนิน
วันจดทะเบียนกองทุน 27 มิ.ย. 45
วันสิน้ สุดรอบบัญชี
กองทุน

31 ส.ค. 61

6 เดือน

Percentile

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

Percentile

10 ปี

Percentile

ต งแต่
ั้
จ ัดต งั้
กองทุน

25

0.02%

75

0.66%

95

1.42%

50

2.46%

25

2.19%

75

2.29%

5

-0.04%

75

0.87%

75

2.11%

5

3.17%

5

3.13%

5

3.22%

0.29%

50

0.38%

75

0.48%

95

0.61%

50

0.74%

75

1.24%

75

1.41%

0.41%

75

0.58%

95

0.76%

95

1.77%

95

1.61%

95

2.31%

95

2.70%

YTD

3 เดือน

Percentile

ผลตอบแทนกองทุนรวม

0.20%

0.26%

ผลตอบแทนตัวชีว้ ด
ั

0.07%

0.47%

ความผันผวนของกองทุน

0.41%

ความผันผวนของตัวชีว้ ด
ั

0.63%

- ผลตอบแทนที่มีอายุมากกว่าหรื อเท่ากับ 1 ปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
- ดัชนีชี ้วัด คือ อัตราดอกเบี ้ยเงินฝากประจา 1 ปี เฉลีย่ ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้ านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย,
และธนาคารไทยพาณิชย์ ในสัดส่วนร้ อยละ (50%) และผลตอบแทนรวมของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย (50%)
- เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ได้ จดั ทาขึ ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของ กองทุนรวมของ
สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
- ผลการดาเนินงานในอดีต/ผลการเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผล
การดาเนินงานในอนาคต
อายุเฉลี่ยของทรัพย์ สินที่ลงทุน (Portfolio Duration)

:

2.1781 ปี

ผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) :

-0.6292%

กองทุนเปิ ด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี ้ยงชีพ
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
กองทุนเปิ ด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยำยน 2560 ถึงวันที่ 31 สิ งหำคม 2561
85.07%

กองทุนเปิ ด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี ้ยงชีพ
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ข้อมูลกำรถือหน่ วยลงทุนเกิ น 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อกำรเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 31 สิ งหำคม 2561
--ไม่มี-หมายเหตุ :
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ ที่ website ของบริ ษัทจัดการ http:// www.uobam.co.th
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คำเตือน / ข้อแนะนำ
 การพิจารณาร่ างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้ เป็ นการแสดงว่ าสานักงาน
ได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรือได้ ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่ วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
 การลงทุนในหน่ วยลงทุนมิใช่ การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ด ยูโอบี
พันธบัตรเพื่อการเลีย้ งชีพ เมื่อเห็นว่ าการลงทุนในกองทุนเปิ ดนีเ้ หมาะสมกับวัตถุประสงค์ การลงทุนของผู้ลงทุน
และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการลงทุนได้
 ในกรณีท่ ีมีเหตุการณ์ ไม่ ปกติผ้ ูลงทุนอาจได้ รับชาระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนล่ าช้ ากว่ าระยะเวลาที่กาหนดไว้
ในหนังสือชีช้ วน
 ผู้ลงทุนไม่ สามารถนาหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ไปจาหน่ ายจ่ าย โอน จานา หรื อนาไปเป็ น
ประกัน
 ผู้ลงทุนจะไม่ ได้ รับสิทธิประโยชน์ ทางภาษี หากไม่ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้ องคืนสิทธิประโยชน์
ทางภาษีท่ เี คยได้ รับภายในกาหนดเวลา มิฉะนัน้ จะต้ องชาระเงินเพิ่มและเบีย้ ปรับตามประมวลรัษฎากร
 ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพให้ เข้ าใจ รวมทัง้ สามารถสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมและขอรับคู่มือการลงทุนได้ ท่ บี ริษัทจัดการกองทุนรวมหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชีช้ วนให้ เข้ าใจและควรเก็บหนังสือชีช้ วนไว้ เป็ นข้ อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต
และเมื่อมีข้อสงสัยให้ สอบถามผู้ติดต่ อกับผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่ อนซือ้ หน่ วยลงทุน
 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่ นเดียวกันกับที่บริ ษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมต่ อผู้ถอื หน่ วยลงทุน
 ในกรณีท่ ีผ้ ูลงทุ นต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุ นสามารถขอหนั งสือชีช้ วนส่ วนข้ อมูลโครงการได้ ท่ ี
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
 ผู้ ลงทุ นสามารถตรวจดู ข้ อมู ลที่ อาจมี ผลต่ อการตั ดสิ นใจลงทุ น เช่ น การท าธุ รกรรมกั บบุ คคลที่ เกี่ ยวข้ อง
(Connected Person) ได้ ท่ สี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อโดยผ่ านเครื อข่ าย internet ของสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. (http//:www.sec.or.th)
 บริษัทจัดการอนุญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์ เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่ างๆ ที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่ าวให้ บริ ษัทจัดการ
ทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกากับและดูแลการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ของพนักงานได้
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิออกเสียงได้ จากประกาศที่
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนั บสนุ นการขายหรื อรั บซือ้ คืนหรื อโดยผ่ านเครื อข่ ายอินเตอร์ เน็ ตของบริ ษัทจัดการ
(www.uobam.co.th)
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 กองทุนรวมเป็ นนิ ติบุคคลแยกต่ างหากจากบริ ษัทจัดการ ดังนั น้ บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี
(ประเทศไทย) จากัด จึงไม่ มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการ
เลีย้ งชีพ ทัง้ นี ้ ผลการดาเนิ นงานของกองทุ นเปิ ด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลีย้ งชีพ ไม่ ได้ ขึน้ อยู่กับสถานะ
ทางการเงินหรือผลการดาเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
 ผู้ ลงทุ น ควรตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าผู้ ขายหน่ วยลงทุ น เป็ นบุ ค คลที่ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจาตัวของบุคคลดังกล่ าวที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออก
ให้ ด้วย
 ผู้ลงทุนควรทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่ อนตัดสินใจลงทุน

รวบรวมข้ อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
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บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร-0 2786-2377
www.uobam.co.th
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