
 
 

หนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
 
 

กองทุนเปิด ยโูอบ ีพนัธบตัรเพือการเลียงชีพ 

UOB GOVERNMENT BOND RMF : UOBGBRMF 

 
ประเภทกองทุน : กองทนุรวมตราสารแห่งหนี 

 

อายุโครงการ  :   ไม่กาํหนด  

 

วันทไีดรั้บอนุมัตใิห้จัดตงัและจัดการกองทุนรวม : 7 พฤษภาคม 2545 

 

วันจดทะเบียนกองทนุรวม  :  27 มิถนุายน 2545 

 

นโยบายการลงทุน  :  

มุ่งเนน้การลงทุนหรือมีไวซ้ึง พันธบตัรรฐับาล ตวัเงินคลงั หรือตราสารแห่งหนีทีกระทรวงการคลงัคาํประกัน โดยคาดหวงั

ผลตอบแทนระยะยาวทีสูงกว่าเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์และอาจลงทุนหรือมีไวซ้ึงสญัญาซือขายล่วงหนา้ (Derivatives) 

เพือป้องกนัความเสียงทีจะเกิดขึน (Hedging) เท่านนั และอาจลงทุนในตราสารทีมีลกัษณะของสญัญาซือขายล่วงหนา้แฝง 

(Structured Notes) โดยจะไม่ลงทนุในหลกัทรพัย ์หรือตราสารทีเสนอขายในต่างประเทศ 

ทงันี กองทนุจะลงทนุในตราสารหนี เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ศกุกู หน่วย CIS สญัญาซือขายล่วงหนา้ สญัญาซอืขาย

ล่วงหนา้แฝง ธุรกรรมการใหยื้มหลกัทรพัย ์(securities lending) โดยหลกัทรพัยที์ใหยื้มเป็นตราสารหนี และธุรกรรมการซือโดยมี

สญัญาขายคืน (Reverse Repo) รวมกนัทกุขณะไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ ส่วนทีเหลือกองทุนจะ

ลงทุนใน ตราสาร Basel lll สญัญาซือขายล่วงหนา้ หรือสญัญาซือขายล่วงหนา้แฝงทีมี underlying เป็นตราสาร Basel lll รวมกนัทกุขณะ

ไม่เกินรอ้ยละ 20 ของมูลค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 

 

ผลตอบแทนทีผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน  : 

สิทธิประโยชนท์างภาษีและโอกาสทีจะไดร้บัผลตอบแทนทีสูงกวา่อตัราดอกเบยีเงินฝากธนาคาร 

 

สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที 19 สนิสุดวันที 31 สิงหาคม 2564
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คาํถามและคาํตอบเกียวกบักองทุนรวม 
 
 
 
   คาํถามและคาํตอบเกยีวกับลักษณะทีสาํคัญของกองทุนรวม 
 
1. กองทุนรวมนีเป็นกองทนุรวมทมีีการกาํหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ 

อย่างไร ? 

กองทนุนีไม่มกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

 

2. กองทุนรวมนีมจีาํนวนเงนิทนุโครงการเทา่ใด ? 

3,000 ลา้นบาท บริษัทจัดการอาจดาํเนินการเพิมจาํนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนทีไดจ้ดทะเบียนไวก้ับ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยโ์ดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ 

  

3. กองทุนรวมนีเหมาะสมทจีะเป็นทางเลือกสาํหรับเงนิลงทนุลกัษณะใด และผู้ลงทนุควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด? 

เหมาะสาํหรบัเงินลงทุนทีตอ้งการออมเงินและลงทุนระยะยาวเพือการเกษียณอายุ และผลตอบแทนทีดี สามารถ

ยอมรบัความเสียงจากการลงทนุไดใ้นระดบัตาํ  

 

4. ปัจจัยใดทมีีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญตอ่เงนิลงทุนของผู้ลงทุน ? 

การผิดนดัชาํระหนีของผูอ้อกตราสารไม่สามารถชาํระเงินและดอกเบียตามกาํหนดเวลา 

 
5. กองทุนรวมนีเป็นกองทนุรวมทมีีผู้ประกันเงนิลงทนุหรือเป็นกองทนุรวมทมุ่ีงเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ 

อย่างไร ? 

กองทนุนีเป็นกองทุนทีไม่มีประกัน และไม่คุม้ครองเงินตน้ 

 

6. กองทุนรวมนีมรีอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

 วนัทีสินสดุรอบบญัชี  :  ทกุวนัที 31 สิงหาคม ของทกุปี 
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คาํถามและคาํตอบเกยีวกับขอ้กาํหนดในการซือขายและโอนหน่วยลงทุน  

1. กองทนุรวมนีมวีิธีการขายและรับซือคืนหน่วยลงทนุอย่างไร ? 

 การสังซือหน่วยลงทนุ 

ท่านสามารถลงทนุเป็นจาํนวนเงินขนัตาํ ดงันี 

การสงัซือครังแรก การสังซือครังถัดไป 

ไม่กาํหนด ไม่กาํหนด 

ท่านสามารถสงัซือหน่วยลงทนุไดท้กุวนัทาํการตงัแต่เวลาเปิดทาํการของธนาคารพาณิชย ์โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดงันี 

- บริษัทจัดการ 

 บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกดั  

 โทรศพัท ์0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้าม)ี 

ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืนอืนทีบรษิทัจดัการแต่งตงัขนึ 

ผูล้งทุนสามารถชาํระเงินค่าซือหน่วยลงทุนครงัเดียวเต็มจาํนวนทีสงัซือ โดยชาํระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงิน

โอน เช็ค ดราฟต ์เช็คธนาคารหรือคาํสงัจ่ายเงินธนาคารทีสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหกับญัชีเดียวกับสาํนักงาน

ของบริษัทจดัการ หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซอืคืนทีรบัคาํสงัซอืภายในวนัทาํการขายหน่วยลงทนุเท่านนั  

ในกรณีทีชาํระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต ์เช็คธนาคารหรือคาํสังจ่ายเงิน ผูส้งัซือหน่วยลงทุนจะตอ้งลง

วนัทีทสีงัซือและขีดคร่อมเฉพาะสงัจ่ายเพือเขา้บญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัหรือประเภทออมทรพัยที์บริษัทจดัการ

เปิดไวข้องธนาคารดงัต่อไปนี 

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 

- ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

- ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

- ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

- ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

- ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

และบญัชีสงัซอือืนๆ ซงึบรษิทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบในภายหลงั 

- บริการผ่านเจ้าหน้าททีางโทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

- Internet 

 

การสังซือโดยวิธีการสับเปลยีนหน่วยลงทุน 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทนุเปิดทีอยู่ภายใตก้ารบริหารของบริษัทจดัการ (ถา้มี) 

มายงักองทุนรวมเพือการเลียงชีพซงึอยู่ภายใตก้ารบริหารของบริษัทจดัการได ้โดยจะตอ้งเป็นกองทุนเปิดทีระบุไว้
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ในหนงัสือชีชวนว่าสามารถทาํการสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนไดเ้ท่านนัโดยบริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุน

ทราบถึงกองทนุทีสามารถสบัเปลียนหน่วยลงทนุไดท้างเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ 

- ช่องทางการสังซือหน่วยลงทนุอนืๆ (ถ้าม)ี  

 

ในกรณีทีผูส้งัซือหน่วยลงทุนชาํระเงินค่าซือหน่วยลงทุนถูกตอ้งและครบถว้นเป็นไปตามการรบัชาํระและการเก็บรกัษา

เงินค่าซือหน่วยลงทุนเป็นทีเรียบรอ้ยแลว้นนัหากบริษัทจัดการไม่ไดร้บัใบคาํสงัซือหน่วยลงทุนภายในวนัทาํการขาย

หน่วยลงทนุจนเป็นผลใหบ้รษิทัจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได ้บรษิัทจดัการจะเก็บรกัษาเงนิค่าซือหน่วยลงทุน

ไวใ้นบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัยแ์ละ/หรือกระแสรายวนัในนามของบญัชีสงัซือหรือบญัชีกองทุนทีบริษัทจดัการเปิด

ไวก้บัธนาคารพาณิชย ์ซงึเป็นบญัชีเดียวกบัทีผูส้งัซือหน่วยลงทุนไดช้าํระเงินค่าซือหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบรษัิทจดัการ

จะไดร้บัใบคาํสงัซอืหน่วยลงทนุครบถว้นสมบรูณ ์ทงันี บรษิทัจดัการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีคาํนวณไดเ้มือสินวนัทาํ

การขายหน่วยลงทุน ณ วนัทีได้รบัใบคาํสังซือหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนทีผูซื้อจะ

ไดร้บัการจดัสรรต่อไป 

ทงันี สิทธิของผูถื้อหน่วยจะเกิดขนึหลงัจากทีนายทะเบียนไดบ้นัทกึข้อมลูสงัซอืหน่วยลงทนุเป็นทีเรียบรอ้ยแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กองทนุเปิด ยโูอบี พนัธบตัรเพือการเลียงชีพ        4 
 

 การรับซอืคนืหน่วยลงทนุ 

ท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทนุไดโ้ดยระบเุป็นจาํนวน ดงันี 

 

 

ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถทาํการขายคืนหน่วยลงทนุไดที้บรษัิทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือคืนไดทุ้กวนัทาํการ 

โดยจะเปิดรบัคาํสงัขายคืนตงัแต่เวลาเปิดทาํการของธนาคารพาณิชยไ์ทย จนถงึเวลา 14.00 น.โดยติดต่อไดที้ 

- บริษัทจัดการ 

 บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกดั  

 โทรศพัท ์0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377 

-   ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้าม)ี  

-  INTERNET 

-  บริการผ่านเจ้าหน้าททีางโทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

-   ช่องทางอืนๆ (ถ้าม)ี 

 

บริษัทจัดการจะดาํเนินการชาํระเงินใหผู้ข้ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทาํการนบัตังแต่วันถัดจากวันรบัซือคืน  

หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอืนใดอนัจะเป็นการอาํนวยความ

สะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นตน้ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสงัจ่าย

เฉพาะระบชืุอผูถ้ือหน่วยลงทนุ และจดัส่งทางไปรษณียห์รือนาํส่งโดยผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือคืน ตามทีผูถื้อ

หน่วยลงทุนไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้

2. กรณีใดทบีริษัทจัดการกองทนุรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

บรษัิทจดัการมสีิทธิจะปฏิเสธการสงัซอืหน่วยลงทนุในกรณีใดกรณีหนงึดังต่อไปนี 

1. กรณีเอกสารหรือขอ้มลูทีบรษัิทจดัการไดร้บัจากผูซ้อืหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริง หรือกรณีทีบริษัทจัดการ

เกิดขอ้สงสยัว่าการซือหน่วยลงทนุของผูซื้อหน่วยลงทนุจะเป็นการฟอกเงนิ 

2. กรณีทีการสงัซือหน่วยลงทนุอาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการบรหิารกองทนุรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม 

โดยจะพิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจาํนวนเงินของการสงัซือหน่วยลงทุน ทังนีเพือเป็นการ

รกัษาผลประโยชนข์องกองทนุรวมกบัผูถ้ือหน่วยลงทุน 

 

 

 

 

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 

ไม่กาํหนด ไม่กาํหนด 
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3. กองทุนรวมนีมข้ีอกําหนดเกยีวกับการเลอืนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซือคืน

หน่วยลงทนุตามคาํสังทรีับไว้แล้ว และการหยุดรับคาํสังซือหรือขายคืนหน่วยลงทนุไว้อย่างไร ? 

การเลือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการอาจเลือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนทีไดมี้คาํสังขายคืนหน่วยลงทุน

ของกองทนุเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี 

(1) บรษัิทจัดการโดยความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชนเ์ห็นว่ามีเหตจุาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่ายจ่ายโอนหลกัทรพัย์

หรือทรพัยส์ินของกองทนุเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล    

(2) มีคาํสังขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้  แต่ในช่วงระยะเวลาทีบริษัทจัดการยังไม่ไดช้าํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการพบว่าราคารบัซือคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้งและผูดู้แลผลประโยชน์

ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารบัซือคืนหน่วยลงทุน

ทีไม่ถกูตอ้งนนัต่างจากราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุทีถูกตอ้งตงัแต่หนงึสตางคข์ึนไปและคิดเป็นอตัราตงัแต่รอ้ยละ 

0.5 ของราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุทีถูกตอ้ง 

(3) มีคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุในชว่งระยะเวลาทีบรษัิทจดัการพบวา่ราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แล

ผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารบัซือคืน

หน่วยลงทุนทีไม่ถกูตอ้งนนัต่างจากราคารบัซือคืนหน่วยลงทุนทีถูกตอ้งตงัแต่หนึงสตางคขึ์นไป และคิดเป็นอตัรา

ตงัแต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุทีถกูตอ้ง  

การเลือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บรษิัทจัดการอาจเลือน

ไดไ้ม่เกิน 10 วนัทาํการนบัตงัแต่วนัทาํการถดัจากวนัทีมีคาํสงัขายคืนหน่วยลงทุนนนั เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทงันี การผ่อนผนัดงักล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบรษัิทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี 

(1) ประกาศการเลือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ทีทาํการทุกแห่งของบริษัทจดัการและสถานที

ติดต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือคืนทีใชใ้นการซือขายหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนที

ไดมี้คาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั  

(2) แจ้งการเลือนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัทาํรายงานในเรืองดงักล่าว พรอ้มทังแสดงเหตุผล

และหลักฐานการไดร้บัความเห็นชอบหรือการรบัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคาย้อนหลังและรายงานการ

ชดเชยราคาจากผูด้แูลผลประโยชนใ์หส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมาย

ใหผู้ดู้แลผลประโยชนด์าํเนินการดงักล่าวแทนก็ได ้

(3) ในระหว่างทีบรษัิทจดัการเลือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนนัหากถึงวนัทาํการซือขายหน่วยลงทุน

วนัอนื และมีผูถ้ือหน่วยลงทุนสงัขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะตอ้งรบัซือคืนหน่วยลงทุนนนั ทงันี บริษัทจัดการ

จะตอ้งชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนทียงัคา้งอยู่ใหเ้สร็จสินก่อน แลว้จึงชาํระเงินค่าขายคืน

หน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนทีสงัขายคืนหน่วยลงทนุในวนันนัๆ ต่อไป 
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การไม่ขายหรือไม่รบัซือคืนหน่วยลงทนุตามคาํสงัซือหรอืคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุ 

1. บรษัิทจดัการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รบัซือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสงัทีรบัไวแ้ลว้ หรือจะหยุดรบัคาํสังซือ หรือ

คาํสงัขายคืนหน่วยลงทุนได ้เฉพาะในกรณีทีกาํหนดไวใ้นโครงการ ซงึตอ้งไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี  

(1) ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซือขายไดต้ามปกติ  

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว้ มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึงดังนี โดย

ไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชนแ์ลว้ ซึงใหก้ระทาํไดไ้ม่เกิน 1 วันทาํการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลา

ดงักล่าวจากสาํนกังาน  

(ก) มีเหตจุาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล  

(ข) ไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม  

(ค) มีเหตจุาํเป็นอนืใดเพือคุม้ครองประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ  

(3) กองทนุรวมไดล้งทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่างประเทศ และมีเหตุการณด์ังต่อไปนีเกิดขนึ ซงึก่อใหเ้กิดผลกระทบ

ต่อกองทุนรวมอย่างมีนยัสาํคญั  

(ก) ตลาดซือขายหลกัทรพัยที์กองทุนรวมลงทนุไม่สามารถเปิดทาํการซือขายไดต้ามปกติ ทงันี เฉพาะในกรณีทีกองทุนรวม

ลงทนุในหลกัทรพัยที์ซือขายในตลาดซอืขายหลกัทรพัยแ์ห่งนนัเกินกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม  

(ข) มีเหตุการณที์ทาํใหไ้ม่สามารถแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรี และทาํใหไ้ม่สามารถโอนเงินออกจาก

ประเทศหรือรบัโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ หรือ  

(ค) มีเหตุทีทาํใหก้องทุนรวมไม่ไดร้ับชาํระเงินจากหลักทรพัยห์รือทรัพยส์ินทีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซงึเหตุ

ดงักล่าวอยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทจดัการกองทนุรวม และผูดู้แลผลประโยชนเ์ห็นชอบดว้ยแลว้  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสังซือหน่วยลงทุนทีรับไวแ้ล้ว หรือเป็นการหยุดรบัคาํสังซือหน่วยลงทุนแก่ผู้

ลงทนุเฉพาะราย เนืองจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดงันี  

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนัน ๆ มีส่วนเกียวขอ้งกับการกระทาํอย่างใดอย่างหนึง

ดงันี  

1. การกระทาํทีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกียวกับการป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงนิ ไมว่่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย  

3. การกระทาํทีเป็นการปฏิบตัิตามคาํสงัเกียวกบัการยึดหรืออายดัทรพัยส์ินโดยบคุคลผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถดาํเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบ เพือทราบขอ้เท็จจริงเกียวกับลูกคา้ไดใ้น

สาระสาํคญั  

(5) อยู่ในระหว่างดาํเนินการเปลียนใหบ้รษัิทจดัการกองทุนรวมรายอืนเขา้บริหารจดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการ

ของตนอนัเนืองมาจากการทีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้าม

ประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่าด้วยการดาํรงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการ

จดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซือขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลักทรพัยแ์ละการจดั
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จาํหน่ายหลกัทรพัยที์เป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสญัญาซือขายล่วงหนา้ ซึงใหก้ระทาํไดไ้ม่เกิน 3 วัน

ทาํการ  

(6) อยู่ในระหว่างดาํเนินการเพอืเลิกกองทนุรวม ตามขอ้ 22.1.2 ในส่วนขอ้ผกูพนั 

2. เมือปรากฏเหตุตามข้อ 1. และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงคจ์ะไม่ขาย หรือไม่รบัซือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด

รบัคาํสังซือ หรือคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุ ใหบ้รษัิทจดัการกองทนุรวมปฏิบตัิดงัต่อไปนี  

(1) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุทีมีคาํสงัซือ หรือคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุไวแ้ล้ว ใหท้ราบถึงการไม่ขายหรือไม่รบัซือคืนหน่วย

ลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามขอ้ 1. (1) (2) (3) หรอื (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทนุรายอืนและผูล้งทนุทวัไป

ใหท้ราบถึงการหยดุรบัคาํสงัซอื หรือคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนัดว้ย  

(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รบัซือคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรบัคาํสงัซือ หรือคาํสังขายคืนหน่วยลงทุนพรอ้มทัง

แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดาํเนินการของกองทนุรวมเปิดนนั ใหส้าํนักงานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีทีบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รบัซือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัคาํสังซือ หรือคาํสังขายคืน

หน่วยลงทุนตามข้อ 1. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทาํการ ให้บรษิัทจัดการกองทุนรวมดาํเนินการดังนี ก่อนการ

เปิดรบัคาํสงัซอื หรือคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุ  

(ก) รายงานการเปิดรบัคาํสงัซอื หรือคาํสงัขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนั

ทาํการสดุทา้ยก่อนวนัรายงานนันใหส้าํนกังานทราบภายในวนัทาํการก่อนวันเปิดรบัคาํสังซือ หรือคาํสงัขายคืนหน่วย

ลงทนุ  

(ข) แจ้งใหผู้้ถือหน่วยลงทุนทีมีคาํสังซือ หรือคาํสังขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรบัซือคืน

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอืนและผูล้งทุนทวัไปใหท้ราบถึงการเปิดรบัคาํสงัซือหรือคาํสงั

ขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

3. ใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัคาํสงัซือหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบริษัท

พบวา่ราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงั

และรายงานการชดเชยราคา โดยแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนทีมีคาํสงัซือหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการหยุดขายหน่วย

ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอืนและผูล้งทุนทวัไปใหท้ราบถึงการหยุดรบัคาํสงัซือหน่วยลงทุนดว้ย

วิธีการใดๆ โดยพลนั  

4. ในกรณีทีวนัทาํการซอืขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัทีสาํนกังานไดป้ระกาศกาํหนดใหเ้ป็นวนัหยุดทาํการ

ของบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นกรณีพิเศษ ใหบ้รษัิทจดัการกองทนุรวมหยดุรบัคาํสงัซอื และคาํสงัขายคืนหน่วยลงทุน 

สาํหรบัวนัดังกล่าว และตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้เกียวกับการหยุดรบัคาํสงัในกรณีดงักล่าวไม่นอ้ยกว่า 5 

วนัทาํการก่อนถึงวนัหยดุทาํการกรณีพิเศษนนั โดยจดัใหมี้ขอ้มูลเรืองดงักล่าวไวใ้นทีเปิดเผย ณ สถานทีในการซือขาย

หน่วยลงทุนทกุแห่งของบรษิัทจดัการกองทนุรวมและผูส้นบัสนนุการขาย หรือรบัซือคืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี)  
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การหยดุขายหรือรบัซือคืนหน่วยลงทนุ 

เพือคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ หรือในกรณีทีมีความจาํเป็นเพือรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน

ของประเทศ หรือเพือรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้ริษัทจดัการ

หยุดรบัคาํสังซือ คาํสังขายคืนหรือคาํสังสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชวัคราวตามระยะเวลาที

เห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัทาํการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้

ขยายระยะเวลาหยุดรบัคาํสงัซอื คาํสงัขายคืน หรือคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุออกไปได ้

 

4. วิธีการสับเปลยีนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ? 
 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหวา่งกองทนุรวมเพือการเลียงชีพซงึอยู่ภายใตก้ารบริหารของ

บริษัทจัดการไดต้ามหลกัเกณฑ ์เงือนไข และวิธีการตามทีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายทีเกียวขอ้ง

กาํหนด การสบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถงึ การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุนเปิดหนึง (“กองทุนเปิด

ตน้ทาง”) เพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนงึ (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงือนไขทีระบุไวใ้นโครงการ

จดัการ โดยบรษัิทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือคืนจะดาํเนินการนาํเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุน

เปิดตน้ทาง เพือนาํไปชาํระค่าซือหน่วยลงทนุกองทนุเปิดปลายทาง โดยบรษัิทจดัการจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมดงักล่าว 

 

5. กองทนุรวมนีกาํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทนุ และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร ? 

1. ตามหลกัเกณฑที์สาํนกังานคณะกรรมการตลาดทนุหรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกาํหนด และ/หรือ ทีแกไ้ขเพมิเติม 

2. บรษัิทจดัการหรอืนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน

รวมเพือการเลียงชีพ ทงันี เพือใหเ้ป็นไปตามทีกฎหมายกาํหนด 

 

6. ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะทราบข้อมลูเกียวกับมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือคืน

หน่วยลงทนุได้จากช่องทางใด ? 

 ท่านสามารถติดตามมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทุนไดท้างเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ  www.uobam.co.th   
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คาํถามและคาํตอบเกยีวกับสทิธิของผู้ถอืหน่วยลงทุน 
 
 
 
1. กองทุนรวมนีมกีารออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 

- หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ  

- ระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ  

- สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 

นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกครงัทีมีการสงัซือ และ/หรือ

ขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในกรณีเมือผูถื้อหน่วยลงทุนรอ้งขอ ดงันนั บริษัทจัดการ

จะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนทีปรากฏในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน และในหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน

และ/หรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุทีส่งใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุฉบบัล่าสดุเป็นรายการทีเป็นปัจจบุนัและถูกตอ้ง 

 

2. ผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนีอาจถูกจาํกัดสิทธิในเรืองใด ภายใต้เงอืนไขอย่างไร ? 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอาจถูกจาํกดัสิทธิ กรณีทีผูถ้ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของ

จาํนวนหน่วยลงทุนทีจาํหน่ายไดแ้ล้วทงัหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที

เกินดงักล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนรวมทีมีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผูถ้ือหน่วยลงทุน

เพียงรายเดียว จะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ต็มตามจาํนวนทีถืออยู่ 

 

 

3. ช่องทางและวิธกีารทผู้ีถอืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการ

ใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ? 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชส้ิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ

ไดที้ website ของบรษัิทจดัการ http://www.uobam.co.th 

 

4. กองทุนรวมนีมช่ีองทางและวธิีการร้องเรียน อยา่งไร ? 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถติดต่อบรษิัทจดัการที  

- บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั โทรศพัท ์0-2786-2222 หรือ  

- สาํนกังาน ก.ล.ต. (Help Centre) โทรศพัท ์0-2033-9999 

 

5. กองทุนรวมนีมนีโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไร ? 

ไม่มี 
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บุคคลทเีกียวขอ้งกบัการดาํเนินการของกองทุนรวม  

  

1. รายชือกรรมการ และคณะผู้บริหาร  

รายชือกรรมการ  

1. นาย ลี ไหว ไฟ  ประธานคณะกรรมการ 

2. นายทีโอ บนุ เคียต  กรรมการ 

3. นายสญัชยั  อภิศกัดิศิรกิุล กรรมการ 

4. นางกญัลิกา บษุปวนิช กรรมการ  

5. นายวนา  พลูผล  กรรมการ 

    และประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 

คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา  พลูผล  ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร  

2. นางสุนร ี  พิบลูยศ์กัดิกลุ กรรมการผูจ้ดัการ สายปฏิบตัิการ  

3. นายเจิดพนัธุ ์  นิธยายน กรรมการผูจ้ดัการ สายการลงทนุ  

4. นางสาวรชัดา  ตงัหะรฐั   กรรมการผูจ้ดัการ สายพฒันาธุรกิจ  

2. จาํนวนกองทนุรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 

จาํนวน 103 กองทนุ (ขอ้มลู ณ วนัที 31 สิงหาคม 2563) 

3. มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทนุรวม  

เท่ากบั 938,876,777.80 บาท (ขอ้มลู ณ วนัที 31 สิงหาคม 2563) 

4. รายชือคณะกรรมการการลงทุน  

IC Governance 
1. นายวนา พูลผล ประธานคณะกรรมการ IC Governance 

2. นางสาวเฟง  ฟาง กรรมการ 

3. นางสุนร ี พิบลูยศ์กัดิกลุ กรรมการ 

4. นางสาวรชัดา ตงัหะรฐั กรรมการ 

5. นายเจิดพนัธุ ์ นิธยายน กรรมการ 

6. นางสาวพชัราภา มหทัธนกุล กรรมการ 

7. นายจารุวตัร ปรีดิเปรมกลุ กรรมการ 

8. นางสาววรรณจนัทร ์ องึถาวร กรรมการ 

9. นางวิภาดา ลภัยพร กรรมการ 

10. นายปราโมทย ์ เลา้สมบรูณ ์ กรรมการ 
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IC Asset Allocation 

1. นายเจิดพนัธุ ์ นิธยายน ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation 

2. นางสาวพชัราภา มหทัธนกุล กรรมการ 

3. นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ กรรมการ 

4. นายสิทธิศกัด ิ  ณัฐวุฒ ิ กรรมการ 

5. นายชยัยนัต ์ จนัทนคีรี กรรมการ 

6. นายชยัพฤกษ ์ กลุกาญจนาธร กรรมการ 

7. นายธนกร ธรรมลงกรต กรรมการ 

8. นางสาวนพรตัน ์ ประมวลวลัลิกลุ กรรมการ 

9. นายจารุวตัร ปรีดิเปรมกลุ กรรมการ 

10. นางสาวลินดา อบุลเรยีบรอ้ย กรรมการ 

11. นายวีรยทุธ หลีหล์ะเมียร กรรมการ 

12. นางสาวชนิษฎา วีรานุวตัต ิ กรรมการ 

13. นางสาวอญัชลี งามวฒิุกลุ กรรมการ 

14. นางสาวนนัทนชั กิติเฉลิมเกียรต ิ กรรมการ 

15. นางสาววรรณจนัทร ์ องึถาวร กรรมการ 

16. นายกิตติพงษ ์ กงัวานเกียรติชยั กรรมการ 

17. นางสาวชืนสมุน พรสกลุศกัด ิ กรรมการ 

18. นางสาวสิรอินงค ์ ปิยสนัติวงศ ์ กรรมการ 

19. นายฐิติรฐั รตันสิงห ์ กรรมการ 

 
5. รายชือผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทาํงานทีเกียวข้องกับการบริหารจัดการ

กองทุนรวม รวมทงัหน้าทคีวามรับผิดชอบของผู้จัดการกองทนุ (ขอ้มลู ณ วนัที 11 มกราคม 2564)  

 

ชอื ตาํแหน่ง การศึกษา 

ประสบการณท์าํงาน 

ทเีกยีวข้องกบั 

การบริหารจดัการกองทุนรวม 

หน้าทคีวาม

รับผิดชอบ 

นายจารุวัตร ปรีดเิปรมกุล* 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ, 

ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีในประเทศ 

 วิทยาศาสตรม์หาบณัฑิต  

(สถิติประยุกต)์, สถาบนับณัฑติ 

พฒันบรหิารศาสตร ์(เกียรตินิยม) 

 วิทยาศาสตรบ์ณัฑิต (เทคนิคการแพทย)์, 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายการลงทุน 

ตราสารหนีในประเทศ, 

 บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน,  

บลจ.ไอเอน็จี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ, บงล.มหาธนกิจ จาํกดั (มหาชน) 

 นกัวิเคราะหอ์าวโุส,                                      

บงล. จีเอฟ จาํกดั (มหาชน) 

หวัหนา้ฝ่าย        

การลงทุน    

ตราสารหนีใน

ประเทศ 
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ชอื ตาํแหน่ง การศึกษา 

ประสบการณท์าํงาน 

ทเีกยีวข้องกบั 

การบริหารจดัการกองทุนรวม 

หน้าทคีวาม

รับผิดชอบ 

นางสาวลินดา อุบลเรียบรอ้ย 

ผูอ้าํนวยการอาวโุส (2), 

ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีในประเทศ  

  

  

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงนิ),    

สถาบนับณัฑติบริหารธุรกิจศศนิทร ์

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

 บริหารธุรกิจบณัฑติ (การเงิน), 

มหาวิทยาลยัอญัสมัชญั 

  

  

  

  

 ผูอ้าํนวยการอาวโุส (2) ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี

ในประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน,  

บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายการลงทุน,                   

บริษัท แมนูไลฟ์ ประกนัชีวิต จาํกดั 

 ผูจ้ดัการกองทนุสาํรองเลยีงชีพ ฝ่ายผลิตภณัฑ์

การเงิน, ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

 เจา้หนา้ทีการตลาด ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน, 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

 เจา้หนา้ทีวเิคราะหส์นิเชือ ฝ่ายธุรกิจ 4, 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ฝ่ายการลงทนุ 

ตราสารหนีใน

ประเทศ 

นายวีรยุทธ หล์ีละเมียร* 

ผูอ้าํนวยการอาวโุส (2), 

ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีในประเทศ  

  

  

 วิทยาศาสตรม์หาบณัฑิต (การเงิน), 

University of Colorado 

 บริหารธุรกิจบณัฑติ (การเงิน), 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

  

  

  

 ผูอ้าํนวยการอาวโุส (2) ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี

ในประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกดั  

 ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน, 

 บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ผูจ้ดัการกองทนุ, บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ผูจ้ดัการกองทนุ, บลจ.แอสเซทพลสั จาํกดั 

 ผูจ้ดัการกองทนุ, บลจ.ธนชาต จาํกัด 

 ทปีรกึษาการลงทนุ, บล.ภทัร จาํกดั 

 

ฝ่ายการลงทนุ 

ตราสารหนีใน

ประเทศ 

นางสาวชนิษฎา วีรานุวตัติ 

ผูอ้าํนวยการอาวโุส (2),  

ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีในประเทศ  

  

  

  

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน), 

Youngstown State University, U.S.A. 

 บริหารธุรกิจบณัฑติ (การเงิน),จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

 

 ผูอ้าํนวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี

ในประเทศ, บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ผูอ้าํนวยการอาวโุส, ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี, 

บลจ.ยโูอบี (ไทย) จาํกดั 

 ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี, บลจ. ไอเอ็นจี จาํกดั  

 ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี,  

บลจ. บวัหลวง จาํกดั 

 ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี,  

บลจ. บวัหลวง จาํกดั 

ฝ่ายการลงทนุ 

ตราสารหนีใน

ประเทศ 
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ชอื ตาํแหน่ง การศึกษา 

ประสบการณท์าํงาน 

ทเีกยีวข้องกบั 

การบริหารจดัการกองทุนรวม 

หน้าทคีวาม

รับผิดชอบ 

นางสาวอญัชล ีงามวุฒกิุล*, CFA 

ผูอ้าํนวยการอาวโุส (2),  

ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนีในประเทศ  

  

  

 

 วิทยาศาสตรม์หาบณัฑิต(การเงิน), 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 บริหารธุรกิจบณัฑติ (การเงิน),

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

  

 

 ผูอ้าํนวยการอาวุโส (2), ฝ่ายการลงทนุ 

ตราสารหนใีนประเทศ, บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายการลงทนุ 

ตราสารหนี, บลจ.ยโูอบี(ไทย) จาํกดั 

 ผูจ้ดัการลงทุนตราสารหน,ี                           

บลจ. อยธุยาเจเอฟ จาํกดั  

 นกัวิเคราะหต์ราสารหนี วิเคราะหเ์ครดิตทางดา้น

ตราสารหนี, บลจ. อยธุยาเจเอฟ จาํกดั  

 Compliance Officer,                                  

บริษัท ชิน คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) 

ฝ่ายการลงทนุ 

ตราสารหนีใน

ประเทศ 

นางสาวนันทนัช กติเิฉลิมเกียรติ

ผูจ้ดัการ,  

ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีในประเทศ  

 

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน),  

The University of Glasgow, UK 

 ศิลปศาสตรบ์ณัฑิต (เศรษฐศาสตร ์

นานาชาติ), มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 ผูจ้ดัการ, ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีในประเทศ, 

บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 Investment Analyst, บริษัท เอฟดบับลวิดี 

ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 

 Marketing Officer, Institutional Private Fund 

Department, บลจ. กสกิรไทย จาํกดั 

 Relationship Manager (Corporate Banking), 

ธนาคารกรุงศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน) 

ฝ่ายการลงทนุ 

ตราสารหนีใน

ประเทศ 

นางสาวชนืสุมน พรสกุลศักดิ, CFA

ผูอ้าํนวยการอาวโุส (2),  

ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีในประเทศ  

 

 วิทยาศาสตรม์หาบัณฑิต                     

(ธุรกิจระหว่างประเทศ),                      

South Bank University, London, UK 

 บริหารธุรกิจบัณฑิต                            

(ธุรกิจระหว่างประเทศ),

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 ผูอ้าํนวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี    

ในประเทศ, บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ผูจ้ดัการกองทนุ,                                      

กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

 ผูจ้ดัการกองทนุ, บลจ. บวัหลวง จาํกดั 

 ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. ธนชาต จาํกัด 

ฝ่ายการลงทนุ 

ตราสารหนีใน

ประเทศ 

 

*  ปฏิบตัิหนา้ทีเป็นผูจ้ดัการกองทุน และผูจ้ดัการลงทุนในสญัญาซือขายลว่งหนา้ (ถา้ม)ี 

 

 

6. รายชือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทนุของกองทนุนี มดีงันี  

1. ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2285-1555 

2. ธนาคารซตีิแบงก ์เอน็.เอ. : โทรศพัท ์1588 หรอื 0-2232-2484 

3. บริษัทหลกัทรพัย ์คนัทรี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์ 0-2205-7111 

4. บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จาํกดั : โทรศพัท ์0-2672-5999, 0-2687-7000 

5. บริษัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2638-5500 

6. บริษัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์ 0-2658-5050 

7. บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-5800 
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8. บริษัทหลกัทรพัย ์ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-8000 

9. บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-7000 , 0-2099-7000 

10. บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย พลสั จาํกดั : โทรศพัท ์0-2680-1234 

11. บริษัทหลกัทรพัย ์เออซีี จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-3456 

12. บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซีมโิก ้จาํกดั : โทรศัพท ์0-2695-5000 

13. บริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2635-3123 

14. บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั : โทรศพัท ์0-2949-1999 

15. บริษัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2305-9000 

16. บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2782-2400 

17. บริษัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2217-8888 

18. บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอส์ (ประเทศไทย) จาํกดั : โทรศพัท ์0-2857-7000 

19. บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เมอรช์นั พารท์เนอร ์จาํกดั : โทรศพัท ์0-2660-6677 

20. บริษัทหลักทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-8888 

21. บริษัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2618-1111 

22. บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินนัซา่ จาํกดั : โทรศพัท ์0-2697-3700 

23. บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั : โทรศพัท ์0-2841-9000 

24. บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั : โทรศพัท ์0-2648-1111 

25. บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั : โทรศพัท ์0-2343-9555 

26. บริษัท แอ๊ดวานซ ์ไลฟ์ ประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2648-3600 

27. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2629-5588 

28. ธนาคารออมสิน : โทรศพัท ์1115 

29. ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์โทรศพัท ์1327 , 0-2359-0000 

30. บริษัท ฮวัเซง่เฮง โกลด ์ฟิวเจอรส์ จาํกดั : โทรศัพท ์02-223-2288 

31. บริษัทหลกัทรพัย ์ไอร่า จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2080-2888 

32. บริษัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จาํกดั : โทรศพัท ์0-2088-9797 

33. บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอเชีย เวลท ์จาํกดั : โทรศพัท ์0-2680-5000 

34. บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ ์เมจิก จาํกดั : โทรศพัท ์0-2861-5508 , 0-2861-6090 

35. บริษัทหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2696-0000 , 0-2796-0000 

36. ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน)  : โทรศพัท ์0-2633-6000 

37. บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั : โทรศพัท ์0-2009-8888 

38. บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือขายหน่วยลงทุน บรอดเกท จาํกดั : โทรศพัท ์0-2410-1996 

39. บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จาํกดั : โทรศพัท ์0-2026-5100 

40. บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ ์จาํกดั : โทรศพัท ์0-2026-6222 
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41. บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2022-5000 

42. บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2274-9400 

หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซอืคืนอนืๆ ทีบรษัิทจดัการแต่งตงัขนึ (ถา้มี) 

 

7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทนุนีคือ ? 

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

โทรศพัท ์0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

 

8. ผู้ดูแลผลประโยชนข์องกองทุนนคีือ ? 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  

โทรศพัท ์0-2299-2668 โทรสาร 0-2242-3497 หรือ 0-2242-3679 

นอกจากหนา้ทีตามทกีาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตงัผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ยงัมีหนา้ทีตามกฎหมายในการรกัษาผลประโยชน์

ของผูถ้ือหน่วยลงทุนดว้ย 
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ช่องทางทผู้ีลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิมเติมเกยีวกับกองทนุรวมนี 
 

 

 

1.   ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมูลเพมิเติมเกียวกับกองทนุได้จากช่องทางใด ? 

 ผูล้งทนุสามารถทราบขอ้มลูเพิมเติมเกียวกบักองทนุไดที้ 

 -  บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 -  ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืน (ถา้มี) 

 -  เว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ  www.uobam.co.th 

 

2.    ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถอืหน่วยลงทุนเกินข้อจาํกัดการถอืหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

  ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบขอ้มลูสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทนุไดที้เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

www.uobam.co.th 
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ความเสียงในการลงทุนของกองทุนรวม 
 

 
 

1. ความเสียงทางธุรกจิ (Business Risk) คือความเสียงทเีกิดจากผลการดาํเนินงานของผู้ออกตราสารทกีองทุน

ไปลงทุน ซึงเกดิจากการเปลียนแปลงความสามารถในการทาํกาํไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวะการ

แข่งขัน ความผิดพลาดของผู้บริหาร เป็นต้น ทาํให้ผู้ลงทนุในตราสารต้องสูญเสียเงนิลงทนุได ้

แนวทางการบรหิารเพือลดความเสียง :  

ผูจ้ัดการกองทุนจะติดตามและวิเคราะหปั์จจัยทีมีผลกระทบต่อราคาของตราสารอย่างสมาํเสมอ รวมทงัพิจารณาเลือก

ลงทนุในตราสารทีดีมีคณุภาพ มีประวตัิการดาํเนินงานทีดี และมีความมนัคงเพอืลดความเสียงในส่วนนี 

 

2. ความเสียงจากความสามารถในการชําระหนีของผู้ออกตราสารหนี (Credit Risk) เป็นความเสียงจากตราสารหนีที

กองทุนรวมไปลงทุนทอีาจจะมีการผิดนัดชาํระหนี คือบริษัทผู้ออกตราสารหนีนันๆไม่สามารถนาํเงินต้น/ดอกเบีย

มาจ่ายเมอืถึงวันทคีรบกาํหนดทตี้องจ่าย โดยมสีาเหตุมาจากบริษัทประสบสภาวะขาดทุนหรือไมมี่สภาพคล่องพอทจีะ

มาจ่ายคืน เป็นต้น 

แนวทางการบรหิารเพือลดความเสียง :  

ผูจ้ัดการกองทุนจะติดตามและวิเคราะหปั์จจัยทีมีผลกระทบต่อราคาของตราสารอย่างสมาํเสมอ รวมทงัพิจารณาเลือก

ลงทนุในตราสาร ทีดีมีคณุภาพ มีประวตัิการดาํเนินงานทีดี มีความมนัคง เพือเป็นการลดความเสียงในส่วนนี 

 

3. ความเสียงทางตลาด (Market Risk) คือความเสียงจากความผันผวนของราคาตราสาร ทีเกิดจากการเปลียนแปลง

ในสถานะการณท์างเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ซึงเป็นความเสยีงทบีริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถจะ

ควบคุมได้  

แนวทางการบรหิารเพือลดความเสียง :  

ผูจ้ดัการกองทนุจะติดตามและวิเคราะหปั์จจยัต่างๆรวมทงัติดตามสถานการณก์ารเปลียนแปลงทีอาจมีผลกระทบต่อราคา

ของตราสารอย่างสมาํเสมอ รวมทงัพิจารณาเลือกลงทุนในตราสาร ทีดีมีคณุภาพ มีประวตัิการดาํเนินงานทีดี มีความมนัคง 

เพือเป็นการลดความเสียงในส่วนนี 

 

4. ความเสียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) คือความเสียงทีเกิดจากการทกีองทุนไป

ลงทุนในตราสารทไีม่มีสภาพคล่องในการซือขาย หรือตราสารหนีทมีีสภาพคล่องน้อย ทังนีสภาพคล่องของตรา

สารอาจจะขึนอยู่กับอุปสงคแ์ละอุปทานทมีีต่อตราสาร ณ ขณะนันๆ หรือคุณภาพของตราสาร เป็นต้น  

แนวทางการบรหิารเพือลดความเสียง :  

ผูจ้ดัการกองทนุจะพิจารณาลงทนุในตราสารทีดีมีคณุภาพและมีสภาพคล่องค่อนขา้งสูง ทงันี เพือเป็นการลดความเสียงจากการ

ทีกองทนุกาํหนดใหส้ามารถทาํการรบัซือคืนหน่วยลงทนุไดท้กุวนัทาํการ 
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อตัราส่วนการลงทุน 

 

ส่วนท ี1 : อัตราส่วนการลงทนุทคีาํนวณตามผู้ออกทรัพยส์นิหรือคู่สัญญา (Single entity limit) * 

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราสว่น (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

2 หน่วย CIS ตามทีระบใุนขอ้ 3.13.1 ส่วนที 2 ขอ้ 1.1 ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

3 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากทีผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารมีลกัษณะ

อย่างใดอย่างหนึงดงันี 

3.1  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade  

3.2  เป็นธนาคารออมสิน ทงันี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารทีรฐับาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% 

4 ตราสารทีมีลกัษณะครบถว้นดงันี 

4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทนุ SN หรือศุกกูทผีูอ้อกจดัตงัขนึตาม

กฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ 

ธพ. ในประเทศไทย 

4.2 เป็นตราสารทีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึงดงันี 

4.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษิัทจดทะเบียน 

4.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทวัไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

4.2.3 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกาํหนดวนัชาํระหนี ≤ 397 วนันบัแต่วนัทีลงทนุ 

และไมไ่ดมี้ลกัษณะตาม 4.2.1 หรือ  

4.2.2 ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี 

4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

4.2.3.2 ธนาคารออมสิน  

4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4.2.3.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั  

4.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

4.2.3.7 ธนาคารเพือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย  

4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

4.2.3.9 บล. 

4.3 เสนอขายในประเทศไทย  

4.4 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

4.5 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมกีาํหนดวนัชาํระหนี > 397 วนันบัแต่วนัทีลงทุน 

ตอ้งขึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของregulated market 

ไม่เกินอตัราดงันี แลว้แต่อตัรา

ใดจะสงูกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) นาํหนกัของตราสารทีลงทนุ

ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราสว่น (% ของ NAV) 

5 ทรพัยส์ินดงันี  

5.1 ตราสารทีมีลกัษณะครบถว้นดงันี 5.1.1 เป็นตราสาร Basel III 

5.1.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade  

5.1.3 เป็นตราสารทีมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึงดงันี 

5.1.3.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET  

5.1.3.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทวัไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

5.1.3.3 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกาํหนดวนัชาํระหนี ≤ 397 วนั นบัแต่วนัที

ลงทนุ และไมไ่ดมี้ลกัษณะตาม 5.1.3.1 หรือ 5.1.3.2 ผูมี้ภาระผกูพนัตามตรา

สารดงักล่าวตอ้งเป็นบคุคลดงันี  

5.1.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 4.2.3.1 – 4.2.3.9 

5.1.3.3.2 สถาบนัการเงินระหว่างประเทศ ทีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

5.1.4 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกาํหนดวนัชาํระหนี > 397 วนันบัแต่วนัทีลงทนุ 

ตอ้งขึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

5.2 ธุรกรรมดงันี ทีคู่สญัญามี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.2.1 reverse repo 

5.2.2 OTC derivatives 

5.3 หน่วย CIS ตามทีระบใุนขอ้ 3.13.1 ส่วนที 2 ขอ้ 1.2 ทีจดทะเบียนซอืขาย

หรืออยู่ในระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลกัทรพัย์

สาํหรบัผูล้งทุนทวัไปของ SET (แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่าวทีอยู่ระหว่าง

ดาํเนินการแกไ้ขเหตทีุอาจทาํใหมี้การเพกิถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือ

ขายใน SET ) 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี แลว้แต่

อตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) 10% หรือ 

(2) นาํหนกัของทรพัยส์ินใน 

benchmark + 5% 

6 ทรพัยส์ินอืนนอกเหนือจากทีระบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 5 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 

* หมายเหต ุ:  ในกรณีเป็นทรพัยส์ินดงันี ไม่มีขอ้กาํหนดเกียวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรือ

คู่สญัญา แลว้แต่กรณี 

1. เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดาํเนินงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange  
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ส่วนท ี2 : อัตราส่วนการลงทนุทคีาํนวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit) ** 

ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อัตราสว่น (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรพัยสิ์นของบรษิัททกุบรษัิททีอยู่ในกลุ่ม

กิจการเดียวกนัหรือการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทาง

การเงินกบับริษัทดงักล่าว  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนงึดงันี แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 25% หรือ 

(2) นาํหนักของทรพัยส์ินทีลงทนุใน benchmark +10%  

 ** หมายเหต ุ:  ในกรณีเป็นทรพัยส์ินดงันี ไม่มีขอ้กาํหนดเกียวกบั group limit  

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดาํเนินงานของ MF  

2. derivatives on organized exchange 

 

 ส่วนท ี3 : อัตราสว่นการลงทนุทคีาํนวณตามประเภททรัพยส์ิน (product limit) *** 

ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก ตวัแลกเงนิ หรือตวัสญัญาใชเ้งนิ ที

นิติบคุคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของ นิติบคุคล

ดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้งัจ่าย หรือคู่สญัญา ดงันี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตังขึน 

1.2 ธนาคารพาณิชย ์

1.3 บรษัิทเงินทนุ 

1.4 บรษัิทเครดิตฟองซเิอร ์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยูอ่าศยั 

(ไม่รวมถงึทรพัยส์ินที MF ไดร้บัโอนกรรมสิทธิมาจากคู่สญัญาตาม reverse 

repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

-  รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลียในรอบ

ปีบญัชี เวน้แต่เป็น MF ทีมีอายุ

โครงการ < 1 ปี ใหเ้ฉลียตามรอบ

อายกุองทนุ  

-  อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บักองทนุที

อายคุงเหลือ ≤ 6 เดือน ทงันี 

เฉพาะ MF ทีมีอายุโครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรพัยส์ินดงันี 

2.1 ตวัแลกเงิน หรือตวัสญัญาใชเ้งิน ทีมีเงอืนไขหา้มเปลียนมอืแตก่องทุน

ไดด้าํเนินการใหมี้การรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการที

กฎหมายกาํหนด หรอืมีเงือนไขให ้MF สามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้

2.2 SN (แต่ไม่รวมถงึ SN ซงึจดทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขายตาม

หลกัเกณฑที์กาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุว่าดว้ยการขอ

อนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายตราสารหนีทีออกใหม่) 

2.3 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  

2.4 total SIP ตามขอ้ 6 ของส่วนนี  

(ขอ้นีไม่ใชก้บัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ที

ลงทนุในตวัแลกเงิน ตวัสญัญาใชเ้งิน ตราสารทีมีลกัษณะของสญัญาซือ

รวมกนัไม่เกิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 

ขายล่วงหนา้แฝง เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก ทีมีอายุไม่เกินอายุ

กองทนุ หรือรอบการลงทุนของกองทนุ หรือมีการลงทุนใน derivatives 

เพอืใหท้รพัยส์ินดงักล่าวมีอายสุอดคลอ้งกบัอายุกองทนุ) 

3 Reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 Securities lending ไม่เกิน 25% 

5 ตราสารทีมีอนัดบัความน่าเชือถือทีตวัตราสารและผูอ้อกตราสารทีตาํกว่าที

สามารถลงทนุได ้(non-investment grade / unrated) 

ไม่เกิน 20% 

6 ตราสารดงันี (total SIP) 

6.1 ทรพัยส์ินตามขอ้ 6 ในส่วนที 1 : อตัราส่วนการลงทุนทีคาํนวณตามผู้

ออกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

6.2 ตราสาร non-investment grade / unrated แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี 

SN ศกุกู หรือตราสาร Basel III ทีมีลกัษณะครบถว้นดงันี 

6.2.1 มลีกัษณะตาม 5.1.3 และ 5.1.4 ของขอ้ 5 ในส่วนที 1 : อตัราส่วน

การลงทนุทีคาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 

6.2.2 มี credit rating อยู่ในระดบัตาํกว่า investment grade หรือไม่มี 

credit rating 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

7 ทรพัยส์ินดงันี 

7.1 ตราสารกงึหนีกงึทนุ 

7.2 ตราสาร Basel lll  

7.3 derivatives หรือสญัญาซือขายล่วงหนา้แฝง ทีมี underlying           

เป็นตราสารตาม 7.1-7.2 

ทกุประเภทรวมกนัไม่เกิน 20% 

  

ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน 

8 derivatives ดงันี 

8.1 การเขา้ทาํธรุกรรม derivatives ทีมี

วตัถุประสงคเ์พือการลดความเสียง 

(hedging) 

ไม่เกินมลูค่าความเสียงทีมีอยู ่

8.2 การเขา้ทาํธรุกรรม derivatives ที

มิใช่เพือการลดความเสียง               

(non-hedging) 

Global exposure limit 

8.2.1 กรณี MF ไมมี่การลงทนุแบบซบัซอ้น 1 

จาํกดั net exposure ทีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยตอ้งไม่

เกิน 100% ของ NAV 

8.2.2 กรณี MF มีการลงทนุแบบซบัซอ้น 1 

จาํกดั net exposure ทีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยมลูค่า
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ความเสียหายสงูสดุ (value-at-risk : VaR) ของ MF ตอ้งเป็นดงันี 

(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  

(2) relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark 

หมายเหตุ: “การลงทนุแบบซบัซอ้น” หมายความว่า การลงทนุใน

สญัญาซือขายล่วงหนา้ทีมีกลยทุธแ์บบซบัซอ้น (complex strategic 

investment) หรือการลงทนุในสญัญาซือขายล่วงหนา้ทีมีความซบัซอ้น 

(exotic derivatives) 

1 รายละเอียดของการคาํนวณ ใหพิ้จารณาตามหลกัเกณฑที์สาํนกังานประกาศกาํหนด 

***   หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทนุในเงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพือการดาํเนินงานของ MFไม่มีขอ้กาํหนด

เกียวกบั product limit 

  

ส่วนท ี4 : อัตราส่วนการลงทนุทคีาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อัตราสว่น 

1 ตราสารหนี ตราสาร Basel III และ    

ศกุกูของผูอ้อกรายใดรายหนงึ        

(ไม่รวมถงึตราสารหนีภาครฐัไทย หรอื

ตราสารหนีภาครฐัต่างประเทศ) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีสินทางการเงิน (financial liability)1 ของผูอ้อก

ตราสารรายนนั ตามทีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ 

ทงันี ในกรณีทีผูอ้อกตราสารมีหนีสินทางการเงนิทีออกใหม่ก่อนครบรอบ

ระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงัไม่ปรากฏในงบการเงนิล่าสดุ บลจ. อาจนาํมลูค่า

หนีสินทางการเงินดงักล่าวมารวมกบัมลูค่าหนีสินทางการเงินตามงบการเงิน

ล่าสดุดว้ยกไ็ดโ้ดยขอ้มลูหนีสินทางการเงนินนัจะตอ้งเป็นขอ้มลูทีมกีารเผยแพร่

เป็นการทวัไป และในกรณีทีผูอ้อกตราสารไมมี่หนีสินทางการเงินตามทีเปิดเผย

ไวใ้นงบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ2 ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 

3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นีของผูอ้อกรายนนัเป็นราย

ครงั เวน้แต่ในกรณีทีผูอ้อกตราสารไดมี้การยืนแบบ filing ในลกัษณะเป็น

โครงการ (bond issuance program)  ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 

1.2 ในกรณีทีกองทนุลงทนุในตราสารตามขอ้นี โดยเป็นตราสารทีออกใหม่และ

มี credit rating อยู่ในระดบัตาํกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating 

ใหบ้ลจ.ลงทนุเพอืกองทนุภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่

เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครงั เวน้

แต่กรณีทีผูอ้อกตราสารไดมี้การยืนแบบ filing ใน 

ลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็น ราย

โครงการ (อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารทีออกโดยบคุคลดงันี 

1. ธนาคารพาณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรือบรษัิทเครดิตฟองซเิอร ์ตามกฎหมายว่า

ดว้ยธรุกิจสถาบนัการเงิน 
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ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อัตราสว่น 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

7. ธนาคารเพือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย 

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บริษัทหลกัทรพัย ์

10. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศทีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบับุคคลตาม 1 – 9) 

2 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนงึ - ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS ทงัหมดของ MF หรือ กองทนุ CIS 

ต่างประเทศ ทีออกหน่วยนนั  

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทนุดงันี  

(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทุนทีมลีกัษณะครบถว้นดงันี  

โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน  

(1.1) มีขนาดเล็ก  

(1.2) จดัตงัขึนใหมโ่ดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี  

(1.3) เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 

1 
 หนีสินทางการเงิน (financial liability) ใหพิ้จารณาตามมาตรฐานการบญัชีทีผูอ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัทาํงบการเงิน

ตามมาตรฐานการบญัชีนนั โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกาํหนดโดยคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการ

บญัชีตามกฎหมายว่าดว้ยวิชาชีพบญัชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเป็นทียอมรบัในระดบัสากล เช่น 

International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle 

(US GAAP) เป็นตน้ 

2 
 รวมถึงกรณียงัไม่ครบกาํหนดการจดัทาํงบการเงินในครงัแรกของผูอ้อกตราสาร 

ทงันีการคาํนวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทนุ และอตัราส่วนการลงทนุใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน

ว่าดว้ยการลงทนุของกองทนุ และหรือทีแกไ้ขเพมิเติม 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทงัหมดทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน   
   

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทเีรียกเก็บจาก      

กองทนุรวม 

อัตราตาม    

โครงการ 2 

เรียกเก็บจริง1
 

1/9/2562-31/8/2563 

เรียกเก็บจริง1
 

1/9/2561-31/8/2562 

เรียกเก็บจริง1
 

1/9/2560-31/8/2561 

1.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทังหมด 

    (ทปีระมาณการได้)  

ไม่เกิน 1.0165 0.9282 0.9282 0.93 

1.1 ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ไม่เกิน 0.8025 0.8025 0.8025 0.80 

1.2 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์  ไม่เกิน 0.1070 0.0187 0.0187 0.02 

1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 0.1070 0.1070 0.1070 0.11 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทปีระมาณการไม่ได ้

2.1 ค่าสอบบญัชี ตามทีจ่ายจรงิ 0.0062 0.0068 0.01 

2.2 ค่าประกาศหนงัสือพิมพ ์ ตามทีจ่ายจรงิ - 0.0129 0.01 

2.3 ค่าใชจ้่ายอนืๆ ตามทีจ่ายจรงิ 0.0006 0.0007 - 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยทีเรียกเกบ็จรงิ                     

ทงัหมด 

  ไม่เกิน 1.5515 0.9350 0.9486 0.95 

     
ค่าธรรมเนียมทเีรียกเก็บจากผู้สังซือ 

หรือผู้ถือหน่วยลงทนุ 

อัตราตาม

โครงการ 

เรียกเก็บจริง 

2563 

เรียกเก็บจริง 

2562 

เรียกเก็บจริง 

2561 

1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 3
 ไม่เกิน 0.25 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

2. ค่าธรรมเนียมการรบัซอืคืนหน่วยลงทนุ 
3
 ไม่เกิน 0.25 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ 3
  

 3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนเขา้ ไม่เกิน 0.25 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

 3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนออก ไม่เกิน 0.25 0.25 4 0.25 4 0.25 4 

4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ  ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

5. ค่าธรรมเนียมการออกหนงัสือรบัรองการซือ     

หน่วยลงทนุ 

ไม่เกิน 50 บาท    

ต่อ 1 รายการ 
ไม่เกิน 50 บาท ตอ่ 1 รายการ 

หมายเหต ุ

1. ค่าธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วขา้งตน้ ไดร้วมภาษีมลูค่าเพิมหรอืภาษีธุรกิจเฉพาะ หรอืภาษีอืนใดทาํนองเดียวกนั (ถา้ม)ี 

2. อตัรารอ้ยละต่อปี ของมูลค่าทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุรวม 

3. อตัรารอ้ยละของมลูคา่หน่วยลงทุน 

4. ในกรณีทีเป็นการสบัเปลยีนระหว่างกองทนุรวมเพือการเลยีงชพีภายใตก้ารบริหารของบรษัิทจดัการ จะยกเวน้ค่าธรรมเนียมดงักลา่วดงักลา่ว  
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ค่าธรรมเนียมการจดัการทีเรียกเก็บจริงซึงแสดงเกินกว่าอัตราทีระบุไวใ้นโครงการเกิดจากวิธีการคาํนวณ ทังน ีในการเรียกเก็บจริง

ของค่าธรรมเนียมดงักลา่ว บรษัิทจดัการจะเรยีกเก็บจรงิไม่เกินอตัราตามโครงการทีระบุไว ้

ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายไม่เกินรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใชจ่้ายจากทีได้ระบุไวใ้น

โครงการบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิทีจะกระทาํการดงักล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดาํเนินการแจง้ให้ผูถื้อหน่วย

ลงทนุทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายทีเพิมขึนดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะเผยแพรข่อ้มูลไวบ้น

เว็บไซตข์องบรษัิทจดัการกองทนุรวม และ ณ สถานทีในการซอืขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผูส้นับสนุนการขายหรือ

รบัซอืคนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 
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คาํอธิบายการจัดอันดบัตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชือถอื 
 

AAA เป็นอนัดับทีสูงทีสุด แสดงถึงระดับความเสียงจากการลงทุนทีตาํทีสุด มีความสามารถสูงสุดในการชาํระเงินตน้และ

ดอกเบียตามกาํหนดเวลา แทบจะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการเปลียนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอืน 

AA ตราสารหนีทีมรีะดบัความเสียงจากการลงทุนทีตาํมาก 

A ตราสารหนีทีมรีะดบัความเสียงจากการลงทุนทีตาํ 

BBB ตราสารหนีทีมรีะดบัความเสียงจากการลงทุนปานกลาง 

BB ตราสารหนีทีมรีะดบัความเสียงจากการลงทุนสงู 

B ตราสารหนีทีมรีะดบัความเสียงจากการลงทุนสงูมาก 

C ตราสารหนีทีมรีะดบัความเสียงทีสูงทีสุด ทีจะไม่ไดร้บัคืนเงินตน้และดอกเบียตามกาํหนดเวลาการเปลียนแปลงของ

ธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอืน ๆ  จะส่งผลต่อความสามารถในการชาํระคืนเงนิตน้และดอกเบียอย่างมีนยัสาํคญั 

D ตราสารหนีทีไมส่ามารถชาํระเงนิตน้และดอกเบียได ้(Default) 

 
 
 
 

100.00

มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

หลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในประเทศ

832,358,255.14 88.65พันธบัตรรัฐบาล

43.48408,211,139.48อายคุงเหลอื 1-3 ปี

32.30303,282,769.82อายคุงเหลอืนอ้ยกวา่ 1 ปี

0.000.00อายคุงเหลอื 5-7 ปี

0.000.00อายคุงเหลอื 3-5 ปี

0.000.00อายคุงเหลอืมากกวา่ 10 ปี

12.87120,864,345.84อายคุงเหลอื 7 -10 ปี

9.58เงนิฝาก

1.9618,435,533.76Rate AAA

18,435,533.76 1.96หุ้นกู้

กองทุนเปิด ยโูอบี พนัธบตัรเพือการเลียงชีพ

ณ วนัที 31 สิงหาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 938,876,777.80

-1,893,194.64 -0.20อนืๆ

89,976,183.54
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%NAV           สดัสว่นสงูสดุ(Upper Limit) ทีบรษิัทจดัการคาดวา่จะลงทนุในกลุม่ (ง)

หมายเหต ุ * มลูคา่ตามราคาตลาด และ % NAV ตามขอ้ (ง) ไดร้วมตราสารทีตวัตราสารไดร้บั rating ในระดบั Investment grade ไวด้ว้ย

15.00

0.00

0.00(ง)* ตราสารทมีีบรษัิทไดร้บัการจดัอนัดบัความนา่เชือถือในระดบัทตีาํกวา่                   

investment grade หรอื ไมม่ี rating เป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูอ้าวลั ผูส้ลกัหลงั                

หรอืผูค้าํประกนั

90.62

0.00

0.00

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนีทีออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนีทีเสนอขายในประเทศไทย

850,793,788.90

0.00

0.00

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

รายงานสรปุเงินลงทุน

กองทุนเปิด ยูโอบ ีพนัธบตัรเพอืการเลียงชีพ

ณ วนัที  31  สิงหาคม  2563

(ก) พนัธบตัร

(ข) ตราสารทธีนาคารทมีีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึน ธนาคารพาณิชย ์หรอืบรษัิทเงินทนุ

เป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูอ้าวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้าํประกนั

(ค) ตราสารทีมีบรษิัททีไดร้บั rating ในระดบั investment grade เป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง 

ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้าํประกนั
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19,175,248.45

117,338,693.91

43,077,134.94

116,116,119.04

137,465,654.38

21,998,101.53

19,982,563.16

6,993,113.22

38,907,078.70

49,539,949.92

21,231,462.21

18,435,533.76

62,012,281.20

38,680,001.76

120,864,345.84

15,979,271.67

2,997,235.21

850,793,788.90

ประเภท ผู้ออก มลูค่า

หน้าตวั

ผู้คาํ/ผูร้ับรอง

ผูส้ลักหลัง

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชือถือของตราสารทุกตวั

กองทุนเปิด ยูโอบี พนัธบตัรเพือการเลียงชีพ

ณ วนัที 31 สิงหาคม 2563

18,900,000.0027/05/2564BOT215A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

มูลค่าตาม

ราคาตลาด

วันครบ

กาํหนดชือตราสาร

พันธบตัร

อันดับความ

น่าเชือถือ

42,000,000.0024/09/2564BOT219A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

116,300,000.0026/08/2564BOT218A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

133,800,000.0025/03/2565BOT223A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

114,600,000.0025/11/2564BOT21NA -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

20,000,000.005/11/2563CB20N05A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

22,000,000.0010/09/2563CB20910A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

39,000,000.0025/02/2564CB21225A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

7,000,000.0019/11/2563CB20N19A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

48,000,000.0027/09/2565EXAT229A -กระทรวงการคลงัการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

21,000,000.0026/11/2563GGLB20NA -กระทรวงการคลงัธนาคารเพอืการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร

ธนาคารออมสนิ

18,000,000.0023/02/2565GSB222A AAAกระทรวงการคลงัธนาคารออมสนิ

36,000,000.0014/07/2564ILB217A -กระทรวงการคลงั

60,000,000.0011/05/2565GSB225A AAAกระทรวงการคลงั

16,000,000.009/12/2563TB20D09A -กระทรวงการคลงั

119,500,000.0012/03/2571ILB283A -กระทรวงการคลงั

รวม

3,000,000.0011/11/2563TB20N11A -กระทรวงการคลงั
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ตารางสรปุผลการดาํเนิน 
 

วันจดทะเบียนกองทนุ    27 ม.ิย. 45 

วันสนิสดุรอบบัญช ี       31 ส.ค. 63 

 
 

- ผลตอบแทนทีมีอายมุากกวา่หรือเท่ากบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละต่อปี 

-  ดชันีชีวดั คือ  

1. อตัราดอกเบียเงนิฝากประจาํ 1 ปีวงเงินนอ้ยกว่า 5 ลา้นบาทเฉลียของ 3 ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ

ธนาคารไทยพาณิชย ์(20.00%)  

2. ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรฐับาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย (80.00%)  

- เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบันีไดจ้ัดทาํขนึตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม

บรษัิทจัดการลงทนุ 

- ผลการดาํเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานทีเกียวข้องกับผลิตภัณฑใ์นตลาดทุน มิไดเ้ป็นสิงยืนยันถึงผลการดาํเนินงาน        

ในอนาคต 

 

อายุเฉลยีของทรัพยสิ์นทลีงทนุ (Portfolio Duration) : 1.8388 ปี 

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) : -1.2158% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลตอบแทนกองทนุรวม 1.09% 0.91% 5 0.17% 25 1.54% 50 1.67% 5 1.72% 25 2.18% 25 2.28%

ผลตอบแทนตวัชวีดั 1.57% 0.17% 50 0.80% 5 2.31% 5 4.16% 5 3.59% 5 3.34% 5 3.50%

ความผนัผวนของกองทนุ 1.13% 0.60% 25 1.09% 5 1.17% 25 0.82% 25 0.75% 50 0.78% 25 1.36%

ความผนัผวนของตัวชวีดั 0.70% 0.16% 5 0.67% 5 0.85% 5 2.26% 95 2.18% 95 1.95% 95 2.69%

Percentileกองทนุ ตงัแตจ่ดัตงั
กองทนุ

YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยูโอบี พนัธบตัรเพือการเลียงชีพ 

ตงัแต่วนัที 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัที 31 สิงหาคม 2563 

 

 133.71% 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ยูโอบี พนัธบตัรเพือการเลียงชีพ 

ณ วนัที 31 สิงหาคม 2563 

 

--ไม่ม-ี- 

หมายเหต ุ: 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ไดที้ website ของบรษัิทจดัการ http:// www.uobam.co.th 
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คาํเตือน / ข้อแนะนํา 

 

 

 

 การพิจารณาร่างหนังสือชีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงาน

ได้รับรองถงึความถูกต้องของข้อมูลในหนังสอืชีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ

หน่วยลงทุนทเีสนอขายนัน 

 การลงทนุในหน่วยลงทุนมใิช่การฝากเงิน และมีความเสียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด ยูโอบี 

พันธบัตรเพอืการเลยีงชีพ เมอืเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนีเหมาะสมกับวัตถุประสงคก์ารลงทุนของผู้ลงทุน 

และผู้ลงทนุยอมรับความเสียงทอีาจเกิดขึนจากการลงทุนได้ 

 ในกรณีทมีีเหตุการณไ์ม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รับชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาทีกําหนดไว้

ในหนังสือชชีวน 

 ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพอืการเลียงชีพ ไปจาํหน่ายจ่าย โอน จาํนาํ หรือนําไปเป็น

ประกัน 

 ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสทิธิประโยชนท์างภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงือนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์

ทางภาษีทเีคยได้รับภายในกาํหนดเวลา มิฉะนันจะต้องชาํระเงนิเพิมและเบยีปรับตามประมวลรัษฎากร 

  ผู้ลงทุนควรศกึษาเงอืนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพให้เข้าใจ รวมทังสามารถสอบถามรายละเอียด

เพมิเตมิและขอรับคู่มือการลงทนุได้ทบีริษัทจัดการกองทนุรวมหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน 

 ผู้ลงทุนควรศกึษาข้อมูลในหนังสือชชีวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีชวนไว้เป็นข้อมูลเพือใช้อ้างอิงในอนาคต 

และเมือมีข้อสงสัยใหส้อบถามผู้ตดิต่อกับผู้ลงทนุให้เข้าใจก่อนซือหน่วยลงทุน 

 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยส์ินอนืเพือบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับทีบริษัทจัดการลงทุนใน

หลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอนืเพอืกองทนุรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหม้รีะบบงานทป้ีองกันความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน ์เพือให้เกิดความเป็นธรรมตอ่ผู้ถอืหน่วยลงทุน ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอยีด

ได้ทเีว็บไซตข์องบริษัทจัดการ www.uobam.co.th 

 ในกรณีทผู้ีลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพมิเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ทบีริษัทจัดการ

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลทีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้อง 

(Connected Person) ได้ทสีาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. (http//:www.sec.or.th) 

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพยเ์พือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ

ประกาศต่างๆ ทีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาํหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ

ทราบ เพือทบีริษัทจัดการจะสามารถกาํกับและดูแลการซือขายหลักทรัพยข์องพนักงานได ้

 ผู้ลงทนุสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ทเีว็บไซตข์อง

บริษัทจัดการ www.uobam.co.th 

 



กองทนุเปิด ยโูอบี พนัธบตัรเพือการเลียงชีพ        33 
 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนันบริษัทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน ยูโอบี 

(ประเทศไทย) จาํกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพือการ

เลียงชีพ ทังนี ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพือการเลียงชีพ ไม่ได้ขึนอยู่กับสถานะ

ทางการเงนิหรือผลการดาํเนินงานของบรษัิทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุ ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลทไีด้รับความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และควรขอดบัูตรประจาํตัวของบุคคลดังกล่าวทสีาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

 ผู้ลงทนุควรทาํความเข้าใจลกัษณะสินค้า เงือนไขผลตอบแทน และความเสียงก่อนตัดสินใจลงทนุ 

 กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุน

ทงัหมด ดังนัน หากผู้ถอืหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทนุอาจมีความเสียงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวม

ได้ โดยผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทีเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ www.uobam.co.th 
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