หนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพือการเลียงชีพ
UOB GOVERNMENT BOND RMF : UOBGBRMF
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี

ประเภทกองทุน :
อายุโครงการ

:

ไม่กาํ หนด

วันทีได้รับอนุมัตใิ ห้จัดตังและจัดการกองทุนรวม

:

7 พฤษภาคม 2545

วันจดทะเบียนกองทุนรวม

:

27 มิถนุ ายน 2545

นโยบายการลงทุน :
มุ่งเน้นการลงทุนหรือมีไว้ซึง พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง หรือตราสารแห่งหนีทีกระทรวงการคลังคําประกัน โดยคาดหวัง
ผลตอบแทนระยะยาวทีสูงกว่าเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ และอาจลงทุนหรือมีไว้ซึงสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives)
เพือป้องกันความเสียงทีจะเกิดขึน (Hedging) เท่านัน และอาจลงทุนในตราสารทีมีลกั ษณะของสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง
(Structured Notes) โดยจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตราสารทีเสนอขายในต่างประเทศ
ทังนี กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ศุกกู หน่วย CIS สัญญาซือขายล่วงหน้า สัญญาซือขาย
ล่วงหน้าแฝง ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยหลักทรัพย์ทีให้ยืมเป็ นตราสารหนี และธุรกรรมการซือโดยมี
สัญญาขายคืน (Reverse Repo) รวมกันทุกขณะไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนทีเหลือกองทุนจะ
ลงทุนใน ตราสาร Basel l l สัญญาซือขายล่วงหน้า หรือสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝงทีมี underlying เป็ นตราสาร Basel l l รวมกันทุกขณะ
ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ผลตอบแทนทีผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน :
สิทธิประโยชน์ทางภาษีและโอกาสทีจะได้รบั ผลตอบแทนทีสูงกว่าอัตราดอกเบียเงินฝากธนาคาร
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที 19 สินสุดวันที 31 สิงหาคม 2564

คําถามและคําตอบเกียวกับกองทุนรวม
คําถามและคําตอบเกียวกับลักษณะทีสําคัญของกองทุนรวม
1. กองทุนรวมนีเป็ นกองทุนรวมทีมีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่
อย่างไร ?
กองทุนนีไม่มกี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
2. กองทุนรวมนีมีจาํ นวนเงินทุนโครงการเท่าใด ?
3,000 ล้านบาท บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิมจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนทีได้จดทะเบียนไว้กับ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
3. กองทุนรวมนีเหมาะสมทีจะเป็ นทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด?
เหมาะสําหรับเงินลงทุนที ต้องการออมเงินและลงทุนระยะยาวเพื อการเกษี ยณอายุ และผลตอบแทนที ดี สามารถ
ยอมรับความเสียงจากการลงทุนได้ในระดับตํา
4. ปั จจัยใดทีมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?
การผิดนัดชําระหนีของผูอ้ อกตราสารไม่สามารถชําระเงินและดอกเบียตามกําหนดเวลา
5. กองทุนรวมนีเป็ นกองทุนรวมทีมีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมทีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่
อย่างไร ?
กองทุนนีเป็ นกองทุนทีไม่มีประกัน และไม่คมุ้ ครองเงินต้น
6. กองทุนรวมนีมีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ?
วันทีสินสุดรอบบัญชี : ทุกวันที 31 สิงหาคม ของทุกปี
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คําถามและคําตอบเกียวกับข้อกําหนดในการซือขายและโอนหน่วยลงทุน
1. กองทุนรวมนีมีวิธีการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร ?
 การสังซือหน่วยลงทุน
ท่านสามารถลงทุนเป็ นจํานวนเงินขันตํา ดังนี
การสังซือครังแรก
ไม่กาํ หนด

การสังซือครังถัดไป
ไม่กาํ หนด

ท่านสามารถสังซือหน่วยลงทุนได้ทกุ วันทําการตังแต่เวลาเปิ ดทําการของธนาคารพาณิชย์ โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี
- บริษัทจัดการ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนอืนทีบริษทั จัดการแต่งตังขึน
ผูล้ งทุนสามารถชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนครังเดียวเต็มจํานวนทีสังซือ โดยชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เงิน
โอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสังจ่ายเงินธนาคารทีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงาน
ของบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนทีรับคําสังซือภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านัน
ในกรณีทีชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสังจ่ ายเงิน ผูส้ งซื
ั อหน่วยลงทุนจะต้องลง
วันทีทีสังซือและขีดคร่อมเฉพาะสังจ่ายเพือเข้าบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือประเภทออมทรัพย์ทีบริษัทจัดการ
เปิ ดไว้ของธนาคารดังต่อไปนี
- ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
และบัญชีสงซื
ั ออืนๆ ซึงบริษทั จัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
- บริการผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)
- Internet
การสังซือโดยวิธีการสับเปลียนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดทีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (ถ้ามี)
มายังกองทุนรวมเพือการเลียงชีพซึงอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ โดยจะต้องเป็ นกองทุนเปิ ดทีระบุไว้
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ในหนังสือชีชวนว่าสามารถทําการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนได้เท่านันโดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน
ทราบถึงกองทุนทีสามารถสับเปลียนหน่วยลงทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- ช่องทางการสังซือหน่วยลงทุนอืนๆ (ถ้ามี)
ในกรณีทีผูส้ งซื
ั อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็ นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษา
เงินค่าซือหน่วยลงทุนเป็ นทีเรียบร้อยแล้วนันหากบริษัทจัดการไม่ได้รบั ใบคําสังซือหน่วยลงทุนภายในวันทําการขาย
หน่วยลงทุนจนเป็นผลให้บริษทั จัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซือหน่วยลงทุน
ไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสงซื
ั อหรือบัญชีกองทุนทีบริษัทจัดการเปิ ด
ไว้กบั ธนาคารพาณิชย์ ซึงเป็ นบัญชีเดียวกับทีผูส้ งซื
ั อหน่วยลงทุนได้ชาํ ระเงินค่าซือหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจัดการ
จะได้รบั ใบคําสังซือหน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทังนี บริษทั จัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนทีคํานวณได้เมือสินวันทํา
การขายหน่วยลงทุน ณ วันทีได้รบั ใบคําสังซือหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่ว ยลงทุน ที ผูซ้ ือจะ
ได้รบั การจัดสรรต่อไป
ทังนี สิทธิของผูถ้ ือหน่วยจะเกิดขึนหลังจากทีนายทะเบียนได้บนั ทึกข้อมูลสังซือหน่วยลงทุนเป็ นทีเรียบร้อยแล้ว
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 การรับซือคืนหน่วยลงทุน
ท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยระบุเป็นจํานวน ดังนี
จํานวนเงิน
ไม่กาํ หนด

จํานวนหน่วย
ไม่กาํ หนด

ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถทําการขายคืนหน่วยลงทุนได้ทีบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนได้ทุกวันทําการ
โดยจะเปิ ดรับคําสังขายคืนตังแต่เวลาเปิ ดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย จนถึงเวลา 14.00 น.โดยติดต่อได้ที
- บริษัทจัดการ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
- INTERNET
- บริการผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี)
- ช่องทางอืนๆ (ถ้ามี)
บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินให้ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทําการนับตังแต่วันถัดจากวันรับซือคืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื นใดอันจะเป็ นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็ นต้น หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมสังจ่าย
เฉพาะระบุชือผูถ้ ือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณียห์ รือนําส่งโดยผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืน ตามทีผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้
2. กรณีใดทีบริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ?
บริษัทจัดการมีสิทธิจะปฏิเสธการสังซือหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึงดังต่อไปนี
1. กรณีเอกสารหรือข้อมูลทีบริษัทจัดการได้รบั จากผูซ้ อหน่
ื วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็ นจริง หรือกรณีทีบริษัทจัดการ
เกิดข้อสงสัยว่าการซือหน่วยลงทุนของผูซ้ ือหน่วยลงทุนจะเป็ นการฟอกเงิน
2. กรณีทีการสังซือหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม
โดยจะพิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจํา นวนเงิน ของการสังซือหน่ วยลงทุน ทังนีเพือเป็ นการ
รักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมกับผูถ้ ือหน่วยลงทุน
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3. กองทุนรวมนีมีข้อกําหนดเกียวกับการเลือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซือคืน
หน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้แล้ว และการหยุดรับคําสังซือหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ?
การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนทีได้มีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดได้ในกรณีดงั ต่อไปนี
(1) บริษทั จัดการโดยความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจาํ เป็ นทําให้ไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคาํ สังขายคื นหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชาํ ระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้องและผูด้ ูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือคืนหน่วยลงทุน
ทีไม่ถกู ต้องนันต่างจากราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีถูกต้องตังแต่หนึงสตางค์ขึนไปและคิดเป็ นอัตราตังแต่รอ้ ยละ
0.5 ของราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีถูกต้อง
(3) มีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบริษัทจัดการพบว่าราคารับซือคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือคืน
หน่วยลงทุนทีไม่ถกู ต้องนันต่างจากราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีถูกต้องตังแต่หนึงสตางค์ขึนไป และคิดเป็ นอัตรา
ตังแต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีถูกต้อง
การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลือน
ได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับตังแต่วนั ทําการถัดจากวันทีมีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนนัน เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังนี การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี
(1) ประกาศการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ทีทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที
ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนทีใช้ในการซือขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนที
ได้มีคาํ สังขายคืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้งการเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรืองดังกล่าว พร้อมทังแสดงเหตุผล
และหลักฐานการได้รบั ความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคาจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมาย
ให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ดาํ เนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างทีบริษัทจัดการเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนันหากถึงวันทําการซือขายหน่วยลงทุน
วันอืน และมีผูถ้ ือหน่วยลงทุนสังขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซือคืนหน่วยลงทุนนัน ทังนี บริษัทจัดการ
จะต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนทียังค้างอยู่ให้เสร็จสินก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนทีสังขายคืนหน่วยลงทุนในวันนันๆ ต่อไป
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การไม่ขายหรือไม่รบั ซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
1. บริษทั จัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รบั ซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสังซือ หรือ
คําสังขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีทีกําหนดไว้ในโครงการ ซึงต้องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทําการซือขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณี ใดกรณีหนึงดังนี โดย
ได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว ซึงให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลา
ดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจาํ เป็ นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจาํ เป็ นอืนใดเพือคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนีเกิดขึน ซึงก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ
(ก) ตลาดซือขายหลักทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทําการซือขายได้ตามปกติ ทังนี เฉพาะในกรณีทีกองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ทีซือขายในตลาดซือขายหลักทรัพย์แห่งนันเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ทีทําให้ไม่สามารถแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุทีทําให้กองทุน รวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึงเหตุ
ดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคํา สังซือหน่ว ยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคําสังซือหน่ว ยลงทุนแก่ผู้
ลงทุนเฉพาะราย เนืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึง
ดังนี
1. การกระทําทีเป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกียวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําทีเป็ นการปฏิบตั ิตามคําสังเกียวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ ีอาํ นาจตามกฎหมาย
(ข) บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบ เพื อทราบข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้าได้ใน
สาระสําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอืนเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการ
ของตนอันเนืองมาจากการทีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก ทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงิ นกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการ
จัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซือขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัด
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จําหน่ายหลักทรัพย์ทีเป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซือขายล่วงหน้า ซึงให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วัน
ทําการ
(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพือเลิกกองทุนรวม ตามข้อ 22.1.2 ในส่วนข้อผูกพัน
2. เมือปรากฏเหตุตามข้อ 1. และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รบั ซือคื นหน่วยลงทุน หรือหยุด
รับคําสังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี
(1) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนทีมีคาํ สังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รบั ซื อคืนหน่วย
ลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอืนและผูล้ งทุนทัวไป
ให้ทราบถึงการหยุดรับคําสังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รบั ซือคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสังซือ หรือคําสังขายคื นหน่วยลงทุนพร้อมทัง
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนัน ให้สาํ นักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีทีบริษัทจัด การกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รบั ซือคื นหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสังซือ หรือคําสังขายคื น
หน่วยลงทุนตามข้อ 1. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บ ริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่ อนการ
เปิ ดรับคําสังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคําสังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ณ วัน
ทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนันให้สาํ นักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิ ดรับคําสังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วย
ลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีคาํ สังซือ หรือคําสังขายคื นหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการเปิ ดขาย หรือรับซือคื น
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอืนและผูล้ งทุนทัวไปให้ทราบถึงการเปิ ดรับคําสังซือหรือคําสัง
ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
3. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสังซือหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบริษัท
พบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง
และรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที มีคาํ สังซือหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอืนและผูล้ งทุนทัวไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสังซือหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใดๆ โดยพลัน
4. ในกรณีทีวันทําการซือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันทีสํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็ นวันหยุดทําการ
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็ นกรณีพิเศษ ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสังซือ และคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
สําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี ยวกับการหยุดรับคําสังในกรณีดงั กล่าวไม่นอ้ ยกว่า 5
วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนัน โดยจัดให้มีขอ้ มูลเรืองดังกล่าวไว้ในทีเปิ ดเผย ณ สถานทีในการซือขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูส้ นับสนุนการขาย หรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
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การหยุดขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน
เพือคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือในกรณีทีมีความจําเป็ นเพือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการ
หยุดรับคําสังซือ คําสังขายคื นหรือคําสังสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการชัวคราวตามระยะเวลาที
เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสังซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนออกไปได้
4. วิธีการสับเปลียนหน่วยลงทุนเป็ นอย่างไร ?
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพือการเลียงชีพซึงอยู่ภายใต้การบริหารของ
บริษัทจัดการได้ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายทีเกียวข้อง
กําหนด การสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึง (“กองทุนเปิ ด
ต้นทาง”) เพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึง (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการ
จัดการ โดยบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคื นจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุน
เปิ ดต้นทาง เพือนําไปชําระค่าซือหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว
5. กองทุนรวมนีกําหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดการโอนไว้อย่างไร ?
1. ตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และ/หรือ ทีแก้ไขเพิมเติม
2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพือการเลียงชีพ ทังนี เพือให้เป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด
6. ผู้ถอื หน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือคืน
หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ?
ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th
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คําถามและคําตอบเกียวกับสิทธิของผู้ถอื หน่วยลงทุน
1. กองทุนรวมนีมีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ?
รู ปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกครังทีมีการสังซือ และ/หรือ
ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในกรณี เมือผูถ้ ือหน่วยลงทุนร้องขอ ดังนัน บริษัทจัดการ
จะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนทีปรากฏในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
และ/หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนทีส่งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็ นรายการทีเป็ นปั จจุบนั และถูกต้อง
-

2. ผู้ถอื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอาจถูกจํากัดสิทธิในเรืองใด ภายใต้เงือนไขอย่างไร ?
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอาจถูกจํากัดสิทธิ กรณีทีผูถ้ ือหน่วยลงทุนถือ หน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสี ยงส่วนที
เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ ือหน่วยลงทุน
เพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนทีถืออยู่

3. ช่องทางและวิธกี ารทีผู้ถอื หน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการ
ใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ?
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ
ได้ที website ของบริษัทจัดการ http://www.uobam.co.th
4. กองทุนรวมนีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียน อย่างไร ?
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการที
- บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท์ 0-2786-2222 หรือ
- สํานักงาน ก.ล.ต. (Help Centre) โทรศัพท์ 0-2033-9999
5. กองทุนรวมนีมีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไร ?
ไม่มี
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บุคคลทีเกียวข้องกับการดําเนินการของกองทุนรวม
1. รายชือกรรมการ และคณะผู้บริหาร
รายชือกรรมการ
1. นาย ลี ไหว ไฟ
2. นายทีโอ บุน เคียต
3. นายสัญชัย อภิศกั ดิศิรกิ ุล
4. นางกัญลิกา บุษปวนิช
5. นายวนา พูลผล

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

คณะผู้บริหาร
1.
2.
3.
4.

นายวนา
นางสุนรี
นายเจิดพันธุ์
นางสาวรัชดา

พูลผล
พิบลู ย์ศกั ดิกุล
นิธยายน
ตังหะรัฐ

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ สายปฏิบตั ิการ
กรรมการผูจ้ ดั การ สายการลงทุน
กรรมการผูจ้ ดั การ สายพัฒนาธุรกิจ

2. จํานวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท
จํานวน 103 กองทุน (ข้อมูล ณ วันที 31 สิงหาคม 2563)
3. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
เท่ากับ 938,876,777.80 บาท (ข้อมูล ณ วันที 31 สิงหาคม 2563)
4. รายชือคณะกรรมการการลงทุน
IC Governance
1. นายวนา
พูลผล
2. นางสาวเฟง
ฟาง
3. นางสุนรี
พิบลู ย์ศกั ดิกุล
4. นางสาวรัชดา
ตังหะรัฐ
5. นายเจิดพันธุ ์
นิธยายน
6. นางสาวพัชราภา
มหัทธนกุล
7. นายจารุวตั ร
ปรีดิเปรมกุล
8. นางสาววรรณจันทร์ อึงถาวร
9. นางวิภาดา
ลัภยพร
10. นายปราโมทย์
เล้าสมบูรณ์
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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IC Asset Allocation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

นายเจิดพันธุ ์
นางสาวพัชราภา
นางสาวปราณี
นายสิทธิศกั ดิ
นายชัยยันต์
นายชัยพฤกษ์
นายธนกร
นางสาวนพรัตน์
นายจารุวตั ร
นางสาวลินดา
นายวีรยุทธ
นางสาวชนิษฎา
นางสาวอัญชลี
นางสาวนันทนัช
นางสาววรรณจันทร์
นายกิตติพงษ์
นางสาวชืนสุมน
นางสาวสิรอิ นงค์
นายฐิ ติรฐั

นิธยายน
มหัทธนกุล
ศรีมหาลาภ
ณัฐวุฒิ
จันทนคีรี
กุลกาญจนาธร
ธรรมลงกรต
ประมวลวัลลิกลุ
ปรีดิเปรมกุล
อุบลเรียบร้อย
หลีหล์ ะเมียร
วีรานุวตั ติ
งามวุฒิกลุ
กิติเฉลิมเกียรติ
อึงถาวร
กังวานเกียรติชยั
พรสกุลศักดิ
ปิ ยสันติวงศ์
รัตนสิงห์

ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

5. รายชือผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทํางานทีเกียวข้องกั บการบริหารจัดการ
กองทุนรวม รวมทังหน้าทีความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้อมูล ณ วันที 11 มกราคม 2564)
ประสบการณ์ทาํ งาน
ชือ ตําแหน่ง

การศึกษา

หน้าทีความ
รับผิดชอบ

ทีเกียวข้องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม

นายจารุวัตร ปรีดเปรมกุ
ิ
ล*
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ,
ฝ่ ายการลงทุนตราสารหนีในประเทศ

 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
(สถิติประยุกต์), สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (เกียรตินิยม)

 ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารหนีในประเทศ,

 วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (เทคนิคการแพทย์),
มหาวิทยาลัยมหิดล

 ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน,
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด

หัวหน้าฝ่ าย
การลงทุน
ตราสารหนีใน
ประเทศ

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

 ผูช้ ว่ ยผูอ้ าํ นวยการ, บงล.มหาธนกิจ จํากัด (มหาชน)
 นักวิเคราะห์อาวุโส,
บงล. จีเอฟ จํากัด (มหาชน)
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ประสบการณ์ทาํ งาน
ชือ ตําแหน่ง

การศึกษา

หน้าทีความ
รับผิดชอบ

ทีเกียวข้องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม

นางสาวลินดา อุบลเรียบร้อย
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส (2),
ฝ่ ายการลงทุนตราสารหนีในประเทศ

 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน),
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน),
มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ

ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารหนีใน
ประเทศ

 ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส (2) ฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี
ในประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน,
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด
 ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายการลงทุน,
บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต จํากัด
 ผูจ้ ดั การกองทุนสํารองเลียงชีพ ฝ่ ายผลิตภัณฑ์
การเงิน, ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
 เจ้าหน้าทีการตลาด ฝ่ ายธุรกิจตลาดทุน,
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
 เจ้าหน้าทีวิเคราะห์สนิ เชือ ฝ่ ายธุรกิจ 4,
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

นายวีรยุทธ ห์ลีละเมียร*
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส (2),
ฝ่ ายการลงทุนตราสารหนีในประเทศ

 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การเงิน),
University of Colorado

 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส (2) ฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี
ในประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารหนีใน
ประเทศ

 ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน,
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด
 ผูจ้ ดั การกองทุน, บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด
 ผูจ้ ดั การกองทุน, บลจ.แอสเซทพลัส จํากัด
 ผูจ้ ดั การกองทุน, บลจ.ธนชาต จํากัด
 ทีปรึกษาการลงทุน, บล.ภัทร จํากัด

นางสาวชนิษฎา วีรานุวตั ติ
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส (2),
ฝ่ ายการลงทุนตราสารหนีในประเทศ

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

 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน),จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

 ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส (2), ฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี
ในประเทศ, บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส, ฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี,
บลจ.ยูโอบี (ไทย) จํากัด
 ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนี, บลจ. ไอเอ็นจี จํากัด
 ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนี,
บลจ. บัวหลวง จํากัด
 ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนี,
บลจ. บัวหลวง จํากัด
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ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารหนีใน
ประเทศ

ประสบการณ์ทาํ งาน
ชือ ตําแหน่ง

การศึกษา

นางสาวอัญชลี งามวุฒกิ ุล*, CFA
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส (2),
ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนีในประเทศ

 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(การเงิน),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวนันทนั ช กิตเิ ฉลิมเกียรติ
ผูจ้ ดั การ,
ฝ่ ายการลงทุนตราสารหนีในประเทศ



 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน),
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน),
The University of Glasgow, UK

 ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต (เศรษฐศาสตร์

นานาชาติ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทีเกียวข้องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม
 ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส (2), ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารหนีในประเทศ, บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารหนี, บลจ.ยูโอบี(ไทย) จํากัด
 ผูจ้ ดั การลงทุนตราสารหนี,
บลจ. อยุธยาเจเอฟ จํากัด
 นักวิเคราะห์ตราสารหนี วิเคราะห์เครดิตทางด้าน
ตราสารหนี, บลจ. อยุธยาเจเอฟ จํากัด
 Compliance Officer,
บริษัท ชิน คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
 ผูจ้ ดั การ, ฝ่ ายการลงทุนตราสารหนีในประเทศ,
บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 Investment Analyst, บริษัท เอฟดับบลิวดี
ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
 Marketing Officer, Institutional Private Fund
Department, บลจ. กสิกรไทย จํากัด


นางสาวชืนสุมน พรสกุลศักดิ, CFA
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส (2),
ฝ่ ายการลงทุนตราสารหนีในประเทศ





วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
(ธุรกิจระหว่างประเทศ),
South Bank University, London, UK
บริหารธุรกิจบัณฑิต
(ธุรกิจระหว่างประเทศ),
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ






Relationship Manager (Corporate Banking),
ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโส (2), ฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี
ในประเทศ, บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน,
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ผูจ้ ดั การกองทุน, บลจ. บัวหลวง จํากัด
ผูจ้ ดั การกองทุน, บลจ. ธนชาต จํากัด

* ปฏิบตั ิหน้าทีเป็ นผูจ้ ดั การกองทุน และผูจ้ ดั การลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

6. รายชือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี มีดงั นี
1. ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2285-1555
2. ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. : โทรศัพท์ 1588 หรือ 0-2232-2484
3. บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ ๊ป จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2205-7111
4. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด : โทรศัพท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000
5. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2638-5500
6. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5050
7. บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5800
กองทุนเปิ ด ยูโอบี พันธบัตรเพือการเลียงชีพ
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หน้าทีความ
รับผิดชอบ
ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารหนีใน
ประเทศ

ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารหนีใน
ประเทศ

ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารหนีใน
ประเทศ

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-8000
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-7000 , 0-2099-7000
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จํากัด : โทรศัพท์ 0-2680-1234
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-3456
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2695-5000
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2635-3123
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2949-1999

15. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2305-9000
16. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2782-2400
17. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2217-8888
18. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอ์ส (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2857-7000
19. บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ชนั พาร์ทเนอร์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2660-6677
20. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-8888
21. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2618-1111
22. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จํากัด : โทรศัพท์ 0-2697-3700
23. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2841-9000
24. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2648-1111
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด : โทรศัพท์ 0-2343-9555
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2648-3600
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2629-5588
ธนาคารออมสิน : โทรศัพท์ 1115
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ โทรศัพท์ 1327 , 0-2359-0000
บริษัท ฮัวเซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ส จํากัด : โทรศัพท์ 02-223-2288
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2080-2888

32. บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2088-9797
33. บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2680-5000
34. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด : โทรศัพท์ 0-2861-5508 , 0-2861-6090
35. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2696-0000 , 0-2796-0000
36. ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2633-6000
37. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2009-8888
38. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือขายหน่วยลงทุน บรอดเกท จํากัด : โทรศัพท์ 0-2410-1996
39. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-5100
40. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-6222
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41. บริษัท ฟิ ลลิปประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2022-5000
42. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2274-9400
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนอืนๆ ทีบริษัทจัดการแต่งตังขึน (ถ้ามี)
7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนีคือ ?
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนีคือ ?
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2299-2668 โทรสาร 0-2242-3497 หรือ 0-2242-3679
นอกจากหน้าทีตามทีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตังผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้วยังมีหน้าทีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนด้วย
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ช่องทางทีผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิมเติมเกียวกับกองทุนรวมนี
1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิมเติมเกียวกับกองทุนได้จากช่องทางใด ?
ผูล้ งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิมเติมเกียวกับกองทุนได้ที
- บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)
- เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th
2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ?
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนได้ทีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
www.uobam.co.th
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ความเสียงในการลงทุนของกองทุนรวม
1. ความเสียงทางธุรกิจ (Business Risk) คือความเสียงทีเกิดจากผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสารทีกองทุน
ไปลงทุน ซึงเกิดจากการเปลียนแปลงความสามารถในการทํากําไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวะการ
แข่งขัน ความผิดพลาดของผู้บริหาร เป็ นต้น ทําให้ผ้ลู งทุนในตราสารต้องสูญเสียเงินลงทุนได้
แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง :
ผูจ้ ัดการกองทุนจะติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยทีมีผลกระทบต่อราคาของตราสารอย่างสมําเสมอ รวมทังพิจารณาเลื อก
ลงทุนในตราสารทีดีมีคณ
ุ ภาพ มีประวัติการดําเนินงานทีดี และมีความมันคงเพือลดความเสียงในส่วนนี
2. ความเสียงจากความสามารถในการชําระหนีของผู้ออกตราสารหนี (Credit Risk) เป็ นความเสียงจากตราสารหนีที
กองทุนรวมไปลงทุนทีอาจจะมีการผิดนัดชําระหนี คือบริษัทผู้ออกตราสารหนีนั นๆไม่สามารถนําเงินต้น/ดอกเบีย
มาจ่ายเมือถึงวันทีครบกําหนดทีต้องจ่าย โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทประสบสภาวะขาดทุนหรือไม่มสี ภาพคล่องพอทีจะ
มาจ่ายคืน เป็ นต้น
แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง :
ผูจ้ ัดการกองทุนจะติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยทีมีผลกระทบต่อราคาของตราสารอย่างสมําเสมอ รวมทังพิจารณาเลื อก
ลงทุนในตราสาร ทีดีมีคณ
ุ ภาพ มีประวัติการดําเนินงานทีดี มีความมันคง เพือเป็ นการลดความเสียงในส่วนนี
3. ความเสียงทางตลาด (Market Risk) คือความเสียงจากความผันผวนของราคาตราสาร ทีเกิดจากการเปลียนแปลง
ในสถานะการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ซึงเป็ นความเสียงทีบริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถจะ
ควบคุมได้
แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง :
ผูจ้ ดั การกองทุนจะติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆรวมทังติดตามสถานการณ์การเปลี ยนแปลงทีอาจมีผลกระทบต่อราคา
ของตราสารอย่างสมําเสมอ รวมทังพิจารณาเลือกลงทุนในตราสาร ทีดีมีคณ
ุ ภาพ มีประวัติการดําเนินงานทีดี มีความมันคง
เพือเป็ นการลดความเสียงในส่วนนี
4. ความเสียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) คือความเสียงทีเกิดจากการทีกองทุนไป
ลงทุนในตราสารทีไม่มีสภาพคล่องในการซือขาย หรือตราสารหนีทีมีสภาพคล่องน้อย ทังนีสภาพคล่องของตรา
สารอาจจะขึนอยู่กับอุปสงค์และอุปทานทีมีต่อตราสาร ณ ขณะนันๆ หรือคุณภาพของตราสาร เป็ นต้น
แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง :
ผูจ้ ดั การกองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารทีดีมีคณ
ุ ภาพและมีสภาพคล่องค่อนข้างสูง ทังนี เพือเป็ นการลดความเสียงจากการ
ทีกองทุนกําหนดให้สามารถทําการรับซือคืนหน่วยลงทุนได้ทกุ วันทําการ
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อัตราส่วนการลงทุน
ส่วนที 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรือคู่สัญญา (Single entity limit) *
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

1
2
3

ตราสารภาครัฐไทย
หน่วย CIS ตามทีระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที 2 ข้อ 1.1
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผูร้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารมีลกั ษณะ
อย่างใดอย่างหนึงดังนี
3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
3.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารทีรัฐบาลเป็ นประกัน
ตราสารทีมีลกั ษณะครบถ้วนดังนี
4.1 เป็ นตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทุน SN หรือศุกกู ทีผูอ้ อกจัดตังขึนตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธพ. ในประเทศไทย
4.2 เป็ นตราสารทีมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี
4.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกาํ หนดวันชําระหนี ≤ 397 วันนับแต่วนั ทีลงทุน
และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 4.2.1 หรือ
4.2.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.5 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกาํ หนดวันชําระหนี > 397 วันนับแต่วนั ทีลงทุน
ต้องขึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของregulated market

ไม่จาํ กัดอัตราส่วน
ไม่จาํ กัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%

4
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

5

ทรัพย์สินดังนี
5.1 ตราสารทีมีลกั ษณะครบถ้วนดังนี 5.1.1 เป็ นตราสาร Basel III
5.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.1.3 เป็ นตราสารทีมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี
5.1.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET
5.1.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
5.1.3.3 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกาํ หนดวันชําระหนี ≤ 397 วัน นับแต่วนั ที
ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 5.1.3.1 หรือ 5.1.3.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตรา
สารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี
5.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9
5.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ ทีประเทศไทยเป็ นสมาชิก
5.1.4 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกาํ หนดวันชําระหนี > 397 วันนับแต่วนั ทีลงทุน
ต้องขึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
5.2 ธุรกรรมดังนี ทีคู่สญ
ั ญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.2.1 reverse repo
5.2.2 OTC derivatives
5.3 หน่วย CIS ตามทีระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที 2 ข้อ 1.2 ทีจดทะเบียนซือขาย
หรืออยู่ในระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลักทรัพย์
สําหรับผูล้ งทุนทัวไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอยู่ระหว่าง
ดําเนินการแก้ไขเหตุทีอาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือ
ขายใน SET )
ทรัพย์สินอืนนอกเหนือจากทีระบุในข้อ 1 - ข้อ 5 (SIP)

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นําหนักของทรัพย์สินใน
benchmark + 5%

6

รวมกันไม่เกิน 5%

* หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ไม่มีขอ้ กําหนดเกียวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝาก ผูอ้ อกตราสารหรือ
คู่สญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
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ส่วนที 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit) **
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1

การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัททีอยู่ในกลุ่ม
กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทาง
การเงินกับบริษัทดังกล่าว

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึงดังนี แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นําหนักของทรัพย์สินทีลงทุนใน benchmark +10%

** หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ไม่มีขอ้ กําหนดเกียวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) ***
ข้อ
1

2

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลียในรอบ
นิติบคุ คลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบคุ คล
ปี บญ
ั ชี เว้นแต่เป็ น MF ทีมีอายุ
ดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ งจ่
ั าย หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี
โครงการ < 1 ปี ให้เฉลียตามรอบ
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
อายุกองทุน
1.2 ธนาคารพาณิชย์
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั กองทุนที
1.3 บริษัทเงินทุน
อายุคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทังนี
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
เฉพาะ MF ทีมีอายุโครงการ ≥ 1 ปี
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที MF ได้รบั โอนกรรมสิทธิมาจากคู่สญ
ั ญาตาม reverse
repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
ทรัพย์สินดังนี
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ทีมีเงือนไขห้ามเปลียนมือแต่กองทุน
ได้ดาํ เนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที
กฎหมายกําหนด หรือมีเงือนไขให้ MF สามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึงจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนีทีออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี
(ข้อนีไม่ใช้กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ที
ลงทุนในตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน ตราสารทีมีลกั ษณะของสัญญาซือ
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ข้อ

3
4
5
6

7

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

ขายล่วงหน้าแฝง เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทีมีอายุไม่เกินอายุ
กองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives
เพือให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)
Reverse repo
Securities lending
ตราสารทีมีอนั ดับความน่าเชือถือทีตัวตราสารและผูอ้ อกตราสารทีตํากว่าที
สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)
ตราสารดังนี (total SIP)
6.1 ทรัพย์สินตามข้อ 6 ในส่วนที 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผู้
ออกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
6.2 ตราสาร non-investment grade / unrated แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี
SN ศุกกู หรือตราสาร Basel III ทีมีลกั ษณะครบถ้วนดังนี
6.2.1 มีลกั ษณะตาม 5.1.3 และ 5.1.4 ของข้อ 5 ในส่วนที 1 : อัตราส่วน
การลงทุนทีคํานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
6.2.2 มี credit rating อยู่ในระดับตํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating
ทรัพย์สินดังนี
7.1 ตราสารกึงหนีกึงทุน
7.2 ตราสาร Basel lll
7.3 derivatives หรือสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง ทีมี underlying
เป็ นตราสารตาม 7.1-7.2

ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

8

derivatives ดังนี
8.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ทีมี
วัตถุประสงค์เพือการลดความเสียง
(hedging)
8.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที
มิใช่เพือการลดความเสียง
(non-hedging)

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 20%
รวมกันไม่เกิน 15%

ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20%

อัตราส่วน
ไม่เกินมูลค่าความเสียงทีมีอยู่

Global exposure limit
8.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน 1
จํากัด net exposure ทีเกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่
เกิน 100% ของ NAV
8.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้อน 1
จํากัด net exposure ทีเกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่า
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ความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของ MF ต้องเป็ นดังนี
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV
(2) relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนใน
สัญญาซือขายล่วงหน้าทีมีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic
investment) หรือการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าทีมีความซับซ้อน
(exotic derivatives)
1 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานประกาศกําหนด

*** หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของ MFไม่มีขอ้ กําหนด
เกียวกับ product limit
ส่วนที 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีลงทุน (concentration limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน

1

ตราสารหนี ตราสาร Basel III และ
ศุกกู ของผูอ้ อกรายใดรายหนึง
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภาครัฐไทย หรือ
ตราสารหนีภาครัฐต่างประเทศ)

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีสินทางการเงิน (financial liability)1 ของผูอ้ อก
ตราสารรายนัน ตามทีเปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด
ทังนี ในกรณีทีผูอ้ อกตราสารมีหนีสินทางการเงินทีออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบัญชีถดั ไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่า
หนีสินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนีสินทางการเงินตามงบการเงิน
ล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนีสินทางการเงินนันจะต้องเป็ นข้อมูลทีมีการเผยแพร่
เป็ นการทัวไป และในกรณีทีผูอ้ อกตราสารไม่มีหนีสินทางการเงินตามทีเปิ ดเผย
ไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน
3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีของผูอ้ อกรายนันเป็ นราย
ครัง เว้นแต่ในกรณีทีผูอ้ อกตราสารได้มีการยืนแบบ filing ในลักษณะเป็ น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ
1.2 ในกรณีทีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็ นตราสารทีออกใหม่และ
มี credit rating อยู่ในระดับตํากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating
ให้บลจ.ลงทุนเพือกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง เว้น
แต่กรณีทีผูอ้ อกตราสารได้มีการยืนแบบ filing ใน
ลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็ น ราย
โครงการ (อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารทีออกโดยบุคคลดังนี
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษทั เงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า
ด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
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ข้อ

2

1

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน

2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษทั หลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1 – 9)
หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทังหมดของ MF หรือ กองทุน CIS
ต่างประเทศ ทีออกหน่วยนัน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีมีลกั ษณะครบถ้วนดังนี
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตังขึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

หนีสินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีทีผูอ้ อกตราสารดังกล่าวได้จดั ทํางบการเงิน

ตามมาตรฐานการบัญชีนนั โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการ
บัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที เป็ นทียอมรับในระดับสากล เช่น
International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle
(US GAAP) เป็ นต้น
2

รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครังแรกของผูอ้ อกตราสาร

ทังนีการคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และหรือทีแก้ไขเพิมเติม
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ตารางค่าธรรมเนี ยม และค่าใช้จ่ายทังหมดที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่ วยลงทุนลงทุน
เรียกเก็บจริง1

เรียกเก็บจริง1

เรียกเก็บจริง1

1/9/2562-31/8/2563

1/9/2561-31/8/2562

1/9/2560-31/8/2561

0.9282

0.9282

0.93

0.8025
0.0187
0.1070

0.8025
0.0187
0.1070

0.80
0.02
0.11

0.0062
0.0006

0.0068
0.0129
0.0007

0.01
0.01
-

ไม่เกิน 1.5515

0.9350

0.9486

0.95

ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผู้สังซือ
หรือผู้ถือหน่วยลงทุน
1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 3

อัตราตาม
โครงการ
ไม่เกิน 0.25

เรียกเก็บจริง
2563
ยกเว้น

เรียกเก็บจริง
2562
ยกเว้น

เรียกเก็บจริง
2561
ยกเว้น

2. ค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน 3

ไม่เกิน 0.25

ยกเว้น

ยกเว้น

ยกเว้น

3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน 3
3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนเข้า

ไม่เกิน 0.25

ยกเว้น

ยกเว้น

ยกเว้น

3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนออก

ไม่เกิน 0.25

4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
5. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการซือ
หน่วยลงทุน

ไม่มี
ไม่เกิน 50 บาท
ต่อ 1 รายการ

0.25 4
ไม่มี

0.25 4
ไม่มี

0.25 4
ไม่มี

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจาก
กองทุนรวม

อัตราตาม
โครงการ 2

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทังหมด
ไม่เกิน 1.0165
(ทีประมาณการได้)
ไม่เกิน 0.8025
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่เกิน 0.1070
1.2 ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีประมาณการไม่ได้
2.1 ค่าสอบบัญชี
ตามทีจ่ายจริง
2.2 ค่าประกาศหนังสือพิมพ์
ตามทีจ่ายจริง
2.3 ค่าใช้จ่ายอืนๆ
ตามทีจ่ายจริง
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทีเรียกเก็บจริง
ทังหมด

ไม่เกิน 50 บาท ต่อ 1 รายการ

หมายเหตุ

1.
2.
3.
4.

ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษี มลู ค่าเพิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี อืนใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี)
อัตราร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
อัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน
ในกรณีทีเป็ นการสับเปลียนระหว่างกองทุนรวมเพือการเลียงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ จะยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวดังกล่าว
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ค่าธรรมเนียมการจัดการทีเรียกเก็บจริงซึงแสดงเกินกว่าอัตราทีระบุไว้ในโครงการเกิดจากวิธีการคํานวณ ทังนี ในการเรียกเก็บจริง
ของค่าธรรมเนียมดังกล่าว บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจริงไม่เกินอัตราตามโครงการทีระบุไว้
ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงค่า ธรรมเนีย มหรือค่า ใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่า ธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่ายจากที ได้ระบุไว้ใน
โครงการบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะกระทําการดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้ผถู้ ื อหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเพิมขึนดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะเผยแพร่ขอ้ มูลไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานทีในการซือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
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กองทุนเปิ ด ยูโอบี พันธบัตรเพือการเลียงชี พ
ณ วันที 31 สิ งหาคม 2563
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิ นและการก่อภาระผูกพัน

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
พันธบัตรรัฐบาล
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี
อายุคงเหลือ 1-3 ปี
อายุคงเหลือ 3-5 ปี
อายุคงเหลือ 5-7 ปี
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี
หุ้นกู้
Rate AAA
เงินฝาก
อืนๆ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

มูลค่าตามราคาตลาด

%NAV

832,358,255.14

88.65

303,282,769.82
408,211,139.48
0.00
0.00
120,864,345.84
0.00
18,435,533.76
18,435,533.76
89,976,183.54
-1,893,194.64
938,876,777.80

32.30
43.48
0.00
0.00
12.87
0.00
1.96
1.96
9.58
-0.20
100.00

คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือ
AAA เป็ นอันดับทีสูงที สุด แสดงถึงระดับความเสียงจากการลงทุนทีตําที สุด มีความสามารถสูงสุดในการชําระเงินต้นและ
ดอกเบียตามกําหนดเวลา แทบจะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปั จจัยภายนอกอืน
AA ตราสารหนีทีมีระดับความเสียงจากการลงทุนทีตํามาก
A
ตราสารหนีทีมีระดับความเสียงจากการลงทุนทีตํา
BBB ตราสารหนีทีมีระดับความเสียงจากการลงทุนปานกลาง
BB ตราสารหนีทีมีระดับความเสียงจากการลงทุนสูง
B
ตราสารหนีทีมีระดับความเสียงจากการลงทุนสูงมาก
C
ตราสารหนีทีมีระดับความเสียงทีสูงทีสุด ทีจะไม่ได้รบั คืนเงินต้นและดอกเบียตามกําหนดเวลาการเปลียนแปลงของ
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอืน ๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการชําระคืนเงินต้นและดอกเบียอย่างมีนยั สําคัญ
D
ตราสารหนีทีไม่สามารถชําระเงินต้นและดอกเบียได้ (Default)
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รายงานสรุปเงิ นลงทุน
กองทุนเปิ ด ยูโอบี พันธบัตรเพือการเลียงชีพ
ณ วันที 31 สิ งหาคม 2563
- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนีทีออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนีทีเสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร
(ก) พันธบัตร

มูลค่าตามราคาตลาด

%NAV

850,793,788.90

90.62

(ข) ตราสารทีธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน
เป็ นผูอ้ อก ผูร้ บั รอง ผูอ้ าวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ าประกั
ํ
น

0.00

0.00

(ค) ตราสารทีมีบริษัททีได้รบั rating ในระดับ investment grade เป็ นผูอ้ อก ผูร้ บั รอง
ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ าประกั
ํ
น

0.00

0.00

(ง)* ตราสารทีมีบริษัทได้รบั การจัดอันดับความน่าเชือถือในระดับทีตํากว่า
investment grade หรือ ไม่มี rating เป็ นผูอ้ อก ผูร้ บั รอง ผูอ้ าวัล ผูส้ ลักหลัง
หรือผูค้ าประกั
ํ
น

0.00

0.00

หมายเหตุ * มูลค่าตามราคาตลาด และ % NAV ตามข้อ (ง) ได้รวมตราสารทีตัวตราสารได้รบั rating ในระดับ Investment grade ไว้ดว้ ย
15.00
%NAV
สัดส่วนสูงสุด(Upper Limit) ทีบริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุม่ (ง)
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รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่ าเชือถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิ ด ยูโอบี พันธบัตรเพือการเลียงชี พ
ณ วันที 31 สิ งหาคม 2563
ประเภท

ผู้ออก
ชือตราสาร

ผู้คา/ผู
ํ ร้ ับรอง
ผูส้ ลักหลัง

วันครบ
กําหนด

อันดับความ
น่าเชือถือ

มูลค่า
หน้าตัว

มูลค่าตาม
ราคาตลาด

พันธบัตร
BOT215A
BOT218A
BOT219A
BOT21NA
BOT223A
CB20910A
CB20N05A
CB20N19A
CB21225A
EXAT229A
GGLB20NA
GSB222A
GSB225A
ILB217A
ILB283A
TB20D09A
TB20N11A

ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสิน
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง

กองทุนเปิ ด ยูโอบี พันธบัตรเพือการเลียงชีพ

กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง

27/05/2564
26/08/2564
24/09/2564
25/11/2564
25/03/2565
10/09/2563
5/11/2563
19/11/2563
25/02/2564
27/09/2565
26/11/2563
23/02/2565
11/05/2565
14/07/2564
12/03/2571
9/12/2563
11/11/2563

AAA
AAA
-

18,900,000.00
116,300,000.00
42,000,000.00
114,600,000.00
133,800,000.00
22,000,000.00
20,000,000.00
7,000,000.00
39,000,000.00
48,000,000.00
21,000,000.00
18,000,000.00
60,000,000.00
36,000,000.00
119,500,000.00
16,000,000.00
3,000,000.00
รวม
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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

ตารางสรุปผลการดําเนิ น
วันจดทะเบียนกองทุน 27 มิ.ย. 45
วันสินสุดรอบบัญชี
กองทุน

YTD

3 เดือน

Percentile

6 เดือน

Percentile

ผลตอบแทนกองทุนรวม

1.09%

ผลตอบแทนตัวชีวัด

1.57%

0.91%

5

0.17%

0.17%

50

0.80%

ความผันผวนของกองทุน
ความผันผวนของตัวชีวัด

1.13%

0.60%

25

0.70%

0.16%

5

31 ส.ค. 63

1 ปี

Percentile

3 ปี

25

1.54%

50

1.67%

5

2.31%

5

4.16%

1.09%

5

1.17%

25

0.82%

0.67%

5

0.85%

5

2.26%

5 ปี

Percentile

5

1.72%

5

3.59%

25
95

Percentile

ตงแต่
ั
จ ัดตงั
กองทุน

10 ปี

Percentile

25

2.18%

25

2.28%

5

3.34%

5

3.50%

0.75%

50

0.78%

25

1.36%

2.18%

95

1.95%

95

2.69%

- ผลตอบแทนทีมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนร้อยละต่อปี
- ดัชนีชีวัด คือ
1. อัตราดอกเบียเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลียของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ
ธนาคารไทยพาณิชย์ (20.00%)
2. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย (80.00%)
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ได้จัดทําขึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม
บริษทั จัดการลงทุน
- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที เกี ยวข้องกับผลิ ตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็ นสิ งยื นยันถึงผลการดําเนินงาน
ในอนาคต
อายุเฉลียของทรัพย์สินทีลงทุน (Portfolio Duration)

:

1.8388 ปี

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) :

-1.2158%
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
กองทุนเปิ ด ยูโอบี พันธบัตรเพือการเลียงชีพ
ตังแต่วนั ที 1 กันยายน 2562 ถึงวันที 31 สิ งหาคม 2563
133.71%
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ข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิ น 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ยูโอบี พันธบัตรเพือการเลียงชีพ
ณ วันที 31 สิ งหาคม 2563
--ไม่ม-ี หมายเหตุ :
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที website ของบริษัทจัดการ http:// www.uobam.co.th
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คําเตือน / ข้อแนะนํา
 การพิจารณาร่างหนั งสือชีชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี มิได้เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน
ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่วยลงทุนทีเสนอขายนัน
 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ด ยูโอบี
พันธบัตรเพือการเลียงชีพ เมือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิ ดนีเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน
และผู้ลงทุนยอมรับความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการลงทุนได้
 ในกรณี ทมีี เหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาทีกําหนดไว้
ในหนังสือชีชวน
 ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ ไปจําหน่ ายจ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็ น
ประกัน
 ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงือนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์
ทางภาษีทเคยได้
ี
รับภายในกําหนดเวลา มิฉะนันจะต้องชําระเงินเพิมและเบียปรับตามประมวลรัษฎากร
 ผู้ลงทุนควรศึกษาเงือนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพให้เข้าใจ รวมทังสามารถสอบถามรายละเอียด
เพิมเติมและขอรับคู่มือการลงทุนได้ทบริ
ี ษัทจัดการกองทุนรวมหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีชวนไว้เป็ นข้อมูลเพือใช้อ้างอิงในอนาคต
และเมือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ตดิ ต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซือหน่วยลงทุน
 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนเพือบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับทีบริษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนเพือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มรี ะบบงานทีป้ องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เพือให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผู้ถอื หน่วยลงทุน ผู้ถอื หน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียด
ได้ทเว็
ี บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th
 ในกรณีทผูี ้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิมเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ทบริ
ี ษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
 ผู้ ลงทุ นสามารถตรวจดู ข้ อมู ลทีอาจมี ผลต่ อการตัดสิ นใจลงทุน เช่ น การทําธุ รกรรมกั บบุ คคลทีเกียวข้ อง
(Connected Person) ได้ทสํี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. (http//:www.sec.or.th)
 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่างๆ ทีสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ
ทราบ เพือทีบริษัทจัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซือขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ทเว็
ี บไซต์ของ
บริษัทจัดการ www.uobam.co.th
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 กองทุนรวมเป็ นนิติบุ คคลแยกต่างหากจากบริษัทจัด การ ดังนั นบริ ษัทหลั กทรัพ ย์จัดการกองทุน ยูโอบี
(ประเทศไทย) จํากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ด ยูโอบี พันธบัตรเพือการ
เลียงชีพ ทังนี ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ด ยู โอบี พั นธบัตรเพือการเลียงชีพ ไม่ได้ขึนอยู่กั บสถานะ
ทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจําตัวของบุคคลดังกล่าวทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
 ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า เงือนไขผลตอบแทน และความเสียงก่อนตัดสินใจลงทุน
 กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่ วยลงทุนของบุ คคลใดเกิ น 1 ใน 3 ของจํานวนหน่ วยลงทุน
ทังหมด ดังนัน หากผู้ถอื หน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสียงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวม
ได้ โดยผู้ถอื หน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th

รวบรวมข้อมูล ณ วันที 12 มกราคม 2564
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

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

