
 
  

 
 

หนังสือชีชวนส่วนข้อมลูกองทุนรวม 
 
 

กองทุนเปิด ยูโอบี พนัธบตัรเพือการเลียงชีพ 

UOB GOVERNMENT BOND RMF : UOBGBRMF 

 
ประเภทกองทุน : กองทนุรวมตราสารแห่งหนี 

 

อายโุครงการ  :   ไม่กําหนด  

 

วันทไีด้รับอนุมัตใิห้จดัตังและจัดการกองทนุรวม : 7 พฤษภาคม 2545 

 

วันจดทะเบียนกองทุนรวม  :  27 มิถนุายน 2545 

 

นโยบายการลงทุน  :  

มุ่งเน้นการลงทุนหรือมีไว้ซึง พันธบตัรรัฐบาล ตวัเงินคลงั หรือตราสารแห่งหนีทีกระทรวงการคลังคําประกนั โดยคาดหวัง

ผลตอบแทนระยะยาวทีสูงกว่าเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ และอาจลงทุนหรือมีไว้ซึงสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) 

เพือป้องกันความเสียงทีจะเกิดขึน (Hedging) เท่านนั และอาจลงทุนในตราสารทีมีลกัษณะของสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง 

(Structured Notes) โดยจะไม่ลงทนุในหลกัทรพัย์ หรือตราสารทีเสนอขายในต่างประเทศ 

ทงันี กองทนุจะลงทนุในตราสารหนี เงนิฝาก หรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ศุกกู หนว่ย CIS สญัญาซอืขายล่วงหน้า สญัญาซอืขาย

ล่วงหน้าแฝง ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) โดยหลกัทรัพย์ทีให้ยืมเป็นตราสารหนี และธุรกรรมการซือโดยมี

สญัญาขายคืน (Reverse Repo) รวมกนัทกุขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ส่วนทีเหลือกองทนุจะ

ลงทนุใน ตราสาร Basel lll สญัญาซือขายลว่งหน้า หรือสญัญาซอืขายล่วงหน้าแฝงทีมี underlying เป็นตราสาร Basel lll รวมกนัทกุขณะ

ไม่เกนิร้อยละ 20 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

 

ผลตอบแทนทีผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทนุ  : 

สิทธิประโยชน์ทางภาษีและโอกาสทีจะได้รับผลตอบแทนทีสงูกว่าอตัราดอกเบียเงินฝากธนาคาร 

 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท ี20 สนิสดุวันท ี31 สิงหาคม 2565
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คาํถามและคาํตอบเกียวกบักองทุนรวม 
 
 
 
   คําถามและคําตอบเกียวกับลกัษณะทีสาํคัญของกองทุนรวม 
 
1. กองทุนรวมนีเป็นกองทุนรวมทมีีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ 

อย่างไร ? 

กองทนุนีไม่มีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทุน 

 

2. กองทุนรวมนีมีจาํนวนเงนิทุนโครงการล่าสุดเท่าใด ? 

3,000 ล้านบาท บริษัทจดัการอาจดําเนินการเพิมจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนทีได้จดทะเบียนไว้กับ

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

  

3. กองทุนรวมนีเหมาะสมทีจะเป็นทางเลือกสาํหรับเงนิลงทนุลักษณะใด และผู้ลงทนุควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด? 

เหมาะสําหรับเงินลงทุนทีต้องการออมเงินและลงทุนระยะยาวเพือการเกษียณอายุ และผลตอบแทนทีดี สามารถ

ยอมรับความเสียงจากการลงทนุได้ในระดบัตํา  

 

4. ปัจจัยใดทมีีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงนิลงทนุของผู้ลงทุน ? 

การผดินดัชําระหนีของผู้ออกตราสารไม่สามารถชําระเงินและดอกเบียตามกําหนดเวลา 

 
5. กองทุนรวมนีเป็นกองทุนรวมทมีีผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมทีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 

อย่างไร ? 

กองทนุนีเป็นกองทนุทีไม่มีประกนั และไม่คุ้มครองเงินต้น 

 

6. กองทุนรวมนีมีรอบระยะเวลาบัญชอีย่างไร ? 

 วนัทีสนิสดุรอบบญัชี  :  ทกุวนัที 31 สิงหาคม ของทกุปี 
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คําถามและคําตอบเกียวกับข้อกําหนดในการซือขายและโอนหน่วยลงทนุ  

1. กองทนุรวมนีมีวิธีการขายและรับซือคืนหน่วยลงทนุอย่างไร ? 

 การสังซือหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถลงทนุเป็นจํานวนเงินขนัตํา ดงันี 

การสังซือครังแรก การสังซือครังถัดไป 

ไม่กําหนด ไม่กําหนด 

ทา่นสามารถสงัซือหน่วยลงทุนได้ทกุวนัทําการตงัแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ โดยผ่านชอ่งทางตา่งๆ ดงันี 

- บริษัทจดัการ 

 บริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั  

 โทรศพัท์ 0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) 

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืนอืนทีบริษัทจดัการแต่งตงัขนึ 

ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนครังเดียวเต็มจํานวนทีสงัซือ โดยชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงิน

โอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสงัจ่ายเงินธนาคารทีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัสํานกังาน

ของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืนทีรับคําสงัซือภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุเท่านนั  

ในกรณีทีชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสงัจ่ายเงิน ผู้สังซือหน่วยลงทุนจะต้องลง

วนัทีทีสงัซอืและขีดคร่อมเฉพาะสงัจ่ายเพือเข้าบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัหรือประเภทออมทรัพย์ทีบริษัทจดัการ

เปิดไว้ของธนาคารดงัต่อไปนี 

- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกดั (มหาชน) 

- ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) 

และบญัชีสงัซอือืนๆ ซงึบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั 

- บริการผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

- Internet 

 

การสังซือโดยวิธีการสับเปลียนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดทีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) 

มายงักองทนุรวมเพือการเลียงชีพซงึอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการได้ โดยจะต้องเป็นกองทุนเปิดทีระบุไว้
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ในหนงัสือชีชวนว่าสามารถทําการสบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุได้เท่านนัโดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน

ทราบถงึกองทนุทีสามารถสบัเปลียนหน่วยลงทนุได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

- ช่องทางการสังซือหน่วยลงทนุอืนๆ (ถ้ามี)  

 

ในกรณีทีผู้สงัซือหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษา

เงินค่าซือหน่วยลงทุนเป็นทีเรียบร้อยแล้วนนัหากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสงัซือหน่วยลงทุนภายในวันทําการขาย

หน่วยลงทนุจนเป็นผลให้บริษัทจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ บริษัทจดัการจะเก็บรักษาเงินคา่ซือหน่วยลงทนุ

ไว้ในบญัชีเงนิฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวนัในนามของบญัชีสงัซือหรือบญัชีกองทนุทีบริษัทจดัการเปิด

ไว้กบัธนาคารพาณิชย์ ซงึเป็นบัญชีเดียวกบัทีผู้สงัซือหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจดัการ

จะได้รับใบคําสงัซือหน่วยลงทนุครบถ้วนสมบูรณ์ ทงันี บริษัทจดัการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทนุทีคํานวณได้เมือสินวนัทํา

การขายหน่วยลงทุน ณ วันทีได้รับใบคําสังซือหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนทีผู้ ซือจะ

ได้รับการจดัสรรต่อไป 

ทงันี สิทธิของผู้ ถือหน่วยจะเกิดขนึหลงัจากทีนายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูสงัซือหน่วยลงทนุเป็นทีเรียบร้อยแล้ว 
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 การรับซือคืนหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยระบุเป็นจํานวน ดงันี 

 

 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการขายคืนหน่วยลงทนุได้ทีบริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืนได้ทกุวนัทําการ 

โดยจะเปิดรับคําสงัขายคืนตงัแตเ่วลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย จนถงึเวลา 14.00 น.โดยติดต่อได้ที 

- บริษัทจดัการ 

 บริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั  

 โทรศพัท์ 0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377 

-   ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)  

-  INTERNET 

-  บริการผ่านเจ้าหน้าททีางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

-   ช่องทางอืนๆ (ถ้ามี) 

 

บริษัทจดัการจะดําเนินการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทําการนบัตงัแต่วนัถัดจากวันรับซือคืน  

หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอืนใดอนัจะเป็นการอํานวยความ

สะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสงัจ่าย

เฉพาะระบุชือผู้ ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน ตามที       

ผู้ถือหนว่ยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

2. กรณีใดทบีริษัทจัดการกองทนุรวมสงวนสิทธไิม่ขายหน่วยลงทุน ? 

บริษัทจดัการมีสิทธิจะปฏิเสธการสงัซือหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนงึดงัต่อไปนี 

1. กรณีเอกสารหรือข้อมูลทีบริษัทจัดการได้รับจากผู้ ซือหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีทีบริษัทจดัการ

เกดิข้อสงสยัว่าการซือหน่วยลงทุนของผู้ซอืหน่วยลงทนุจะเป็นการฟอกเงิน 

2. กรณีทีการสงัซอืหน่วยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทนุรวม 

โดยจะพิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจํานวนเงินของการสงัซือหน่วยลงทุน ทังนีเพือเป็นการ

รักษาผลประโยชน์ของกองทนุรวมกบัผู้ถือหน่วยลงทนุ 

 

 

 

 

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 

ไม่กําหนด ไม่กําหนด 
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3. กองทุนรวมนีมีข้อกําหนดเกียวกับการเลือนกาํหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซือคืน

หน่วยลงทุนตามคาํสังทรัีบไว้แล้ว และการหยดุรับคําสังซือหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ? 

การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการอาจเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนทีได้มีคําสงัขายคืนหน่วยลงทุน

ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดงัต่อไปนี 

(1) บริษทัจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นวา่มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอนหลกัทรัพย์

หรือทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล    

(2) มีคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว  แต่ในช่วงระยะเวลาทีบริษัทจดัการยงัไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการพบว่าราคารับซือคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้องและผู้ดแูลผลประโยชน์

ยงัไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือคืนหน่วยลงทุน

ทีไม่ถูกต้องนนัต่างจากราคารับซือคืนหน่วยลงทนุทีถกูต้องตงัแต่หนึงสตางค์ขนึไปและคิดเป็นอตัราตงัแต่ร้อยละ 

0.5 ของราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีถกูต้อง 

(3) มีคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาทีบริษัทจดัการพบว่าราคารับซือคืนหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และผู้ดูแล

ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือคืน

หน่วยลงทุนทีไม่ถูกต้องนนัต่างจากราคารับซือคืนหน่วยลงทนุทีถกูต้องตงัแต่หนงึสตางค์ขนึไป และคิดเป็นอตัรา

ตงัแต่ร้อยละ .  ของราคารับซือคืนหนว่ยลงทนุทีถกูต้อง  

การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตาม ( ) ( ) หรือ ( ) บริษัทจดัการอาจเลือน

ได้ไม่เกิน 10 วนัทําการนบัตงัแต่วันทําการถัดจากวนัทีมีคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนนนั เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทงันี การผอ่นผนัดงักล่าวไม่รวมกรณีตาม ( ) และบริษัทจดัการจะดําเนนิการดงัต่อไปนี 

(1) ประกาศการเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ทีทําการทุกแห่งของบริษัทจดัการและสถานที

ติดต่อทุกแห่งของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืนทีใช้ในการซือขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที

ได้มีคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั  

(2) แจ้งการเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรืองดังกล่าว พร้อมทังแสดงเหตุผล

และหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ

ชดเชยราคาจากผู้ดแูลผลประโยชน์ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมาย

ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการดงักลา่วแทนก็ได้ 

(3) ในระหว่างทีบริษัทจดัการเลือนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทนุนันหากถงึวนัทําการซือขายหน่วยลงทุน

วันอืน และมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสงัขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจดัการจะต้องรับซือคืนหน่วยลงทุนนนั ทงันี บริษัทจดัการ

จะต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทียงัค้างอยู่ให้เสร็จสินก่อน แล้วจงึชําระเงินค่าขายคืน

หนว่ยลงทนุแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทีสงัขายคืนหน่วยลงทนุในวนันนัๆ ตอ่ไป 
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การไม่ขายหรือไมรั่บซือคืนหนว่ยลงทนุตามคําสงัซอืหรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุ 

1. บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสงัทีรับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับคําสงัซอื หรือ

คําสงัขายคืนหน่วยลงทนุได้ เฉพาะในกรณีทีกําหนดไว้ในโครงการ ซงึต้องไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี  

( ) ตลาดหลกัทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซือขายได้ตามปกต ิ 

( ) บริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนงึดงันี โดย

ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึงให้กระทําได้ไม่เกิน  วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลา

ดงักล่าวจากสํานกังาน  

(ก) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล  

(ข) ไม่สามารถคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม  

(ค) มีเหตจุาํเป็นอืนใดเพือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทุน  

(3) กองทุนรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงัต่อไปนีเกิดขนึ ซงึก่อให้เกิดผลกระทบ

ตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัสําคญั  

(ก) ตลาดซือขายหลกัทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทนุไม่สามารถเปิดทําการซือขายได้ตามปกติ ทงันี เฉพาะในกรณีทีกองทุนรวม

ลงทนุในหลกัทรัพย์ทีซือขายในตลาดซอืขายหลกัทรัพย์แห่งนนัเกินกว่าร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุรวม  

(ข) มีเหตุการณ์ทีทําให้ไม่สามารถแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก

ประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ  

(ค) มีเหตุทีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึงเหตุ

ดงักล่าวอยู่เหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว  

( ) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสังซือหน่วยลงทุนทีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสังซือหน่วยลงทุนแก่ผู้

ลงทนุเฉพาะราย เนอืงจากปรากฏข้อเท็จจริงดงันี  

(ก) บริษัทจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนนั ๆ มีส่วนเกียวข้องกบัการกระทําอย่างใดอย่างหนึง

ดงันี  

. การกระทําทีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงิน ไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

. การให้การสนบัสนุนทางการเงินแกก่ารกอ่การร้าย  

. การกระทําทีเป็นการปฏิบตัิตามคําสงัเกียวกบัการยึดหรืออายดัทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบ เพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกบัลกูค้าได้ใน

สาระสําคญั  

( ) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลียนให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอืนเข้าบริหารจดัการกองทนุรวมภายใต้การจดัการ

ของตนอนัเนืองมาจากการทีบริษัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการ

จดัการกองทุนรวม การจดัการกองทนุส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และการจดั
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จําหน่ายหลักทรัพย์ทีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือขายล่วงหน้า ซงึให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วนั

ทําการ  

( ) อยูใ่นระหว่างดําเนินการเพือเลกิกองทุนรวม ตามข้อ 22.1.2 ในสว่นข้อผูกพนั 

2. เมือปรากฏเหตุตามข้อ 1. และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด

รับคําสงัซอื หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมปฏิบตัิดงัต่อไปนี  

( ) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุทีมีคําสงัซือ หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว ให้ทราบถงึการไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วย

ลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 1. (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอืนและผู้ลงทนุทวัไป

ให้ทราบถงึการหยุดรับคําสงัซือ หรือคําสงัขายคืนหนว่ยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนัด้วย  

( ) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสงัซือ หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทัง

แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนนั ให้สํานกังานทราบโดยพลนั  

( ) ในกรณีทีบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสงัซือ หรือคําสงัขายคืน

หน่วยลงทุนตามข้อ 1. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการ

เปิดรับคําสงัซอื หรือคําสงัขายคืนหนว่ยลงทนุ  

(ก) รายงานการเปิดรับคําสงัซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ

สดุท้ายกอ่นวนัรายงานนนัให้สํานกังานทราบภายในวนัทําการกอ่นวนัเปิดรับคําสงัซือ หรือคําสงัขายคืนหนว่ยลงทุน  

(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซือคืน

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอืนและผู้ลงทุนทวัไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสังซือหรือคําสัง

ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

3. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสงัซือหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบริษัท

พบว่าราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง

และรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสังซือหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วย

ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทนุรายอืนและผู้ลงทุนทัวไปให้ทราบถึงการหยดุรับคําสงัซือหน่วยลงทุนด้วย

วิธีการใดๆ โดยพลนั  

4. ในกรณีทีวันทําการซือขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัทีสํานกังานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวนัหยุดทําการ

ของบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษทัจดัการกองทนุรวมหยดุรับคําสังซอื และคําสงัขายคืนหน่วยลงทุน 

สําหรับวนัดงักล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกียวกบัการหยดุรับคําสงัในกรณีดงักล่าวไม่น้อยกว่า  

วันทําการก่อนถงึวนัหยุดทําการกรณีพิเศษนนั โดยจดัให้มีข้อมูลเรืองดงักล่าวไว้ในทีเปิดเผย ณ สถานทีในการซือขาย

หนว่ยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดัการกองทุนรวมและผู้สนบัสนนุการขาย หรือรับซือคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
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การหยดุขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน 

เพือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีทีมีความจําเป็นเพือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน

ของประเทศ หรือเพือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจดัการ

หยุดรับคําสังซือ คําสังขายคืนหรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชัวคราวตามระยะเวลาที

เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้

ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสงัซือ คําสงัขายคืน หรือคําสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 

 

4. วธีิการสับเปลียนหน่วยลงทนุเป็นอย่างไร ? 
 

ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมเพือการเลียงชีพซงึอยู่ภายใต้การบริหารของ

บริษัทจดัการได้ตามหลกัเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการตามทีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายทีเกียวข้อง

กําหนด การสบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึง (“กองทนุเปิด

ต้นทาง”) เพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนงึ (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการ

จดัการ โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืนจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุน

เปิดต้นทาง เพือนําไปชําระค่าซอืหน่วยลงทนุกองทนุเปิดปลายทาง โดยบริษัทจดัการจะยกเว้นคา่ธรรมเนียมดงักล่าว 

 

5. กองทนุรวมนีกําหนดวิธีการโอนหน่วยลงทนุ และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร ? 

1. ตามหลกัเกณฑ์ทีสํานกังานคณะกรรมการตลาดทนุหรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกําหนด และ/หรือ ทีแก้ไขเพมิเติม 

. บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน

รวมเพือการเลียงชีพ ทงันี เพือให้เป็นไปตามทีกฎหมายกําหนด 

 

6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือคืน

หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

 ท่านสามารถติดตามมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  www.uobam.co.th   
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คําถามและคําตอบเกียวกับสทิธขิองผู้ถอืหน่วยลงทนุ 
 
 
 
1. กองทุนรวมนีมีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

- หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ  

- ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ  

- สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 

นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุครังทีมีการสงัซือ และ/หรือ

ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในกรณีเมือผู้ถือหน่วยลงทนุร้องขอ ดงันนั บริษัทจดัการ

จะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนทีปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

และ/หรือสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุทีส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุฉบบัล่าสดุเป็นรายการทีเป็นปัจจบุนัและถูกต้อง 

 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอาจถูกจาํกัดสิทธใินเรืองใด ภายใต้เงอืนไขอย่างไร ? 

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอาจถูกจํากัดสิทธิ กรณีทีผู้ ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของ

จํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของกองทุนรวม บริษัทจดัการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที

เกินดงักล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทนุรวมทีมีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุและหนว่ยลงทนุชนิดดงักล่าวมีผู้ ถือหนว่ยลงทนุ

เพียงรายเดียว จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักล่าวได้เต็มตามจํานวนทีถืออยู ่

 

3. ช่องทางและวธีิการทผีู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิธิออกเสียงและการดําเนินการ

ใช้สิทธอิอกเสียงของบริษัทจัดการ ? 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ

ได้ที website ของบริษัทจดัการ http://www.uobam.co.th 

 

4. กองทุนรวมนีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียน อย่างไร ? 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถตดิต่อบริษัทจดัการที  

- บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั โทรศพัท์ 0-2786-2222 หรือ  

- สํานกังาน ก.ล.ต. (Help Centre) โทรศพัท์ 0-2033-9999 

 

5. กองทุนรวมนีมีนโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไร ? 

ไมม่ี 
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บุคคลทีเกียวข้องกับการดาํเนินการของกองทนุรวม  

  

1. รายชือกรรมการ และคณะผู้บริหาร  

รายชือกรรมการ  

1. นาย ลี ไหว ไฟ  ประธานคณะกรรมการ 

2. นายทีโอ บนุ เคียต  กรรมการ 

3. นายสญัชยั  อภิศกัดิศริิกลุ กรรมการ 

4. นางกญัลิกา บษุปวนชิ กรรมการ  

5. นายวนา  พลูผล  กรรมการ 

    และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา  พลูผล  ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร  

2. นางสนุรี  พิบลูย์ศกัดกิลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบตักิาร  

3. นายเจิดพนัธุ์  นธิยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ  

4. นางสาวรัชดา  ตงัหะรัฐ   กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ  

2. จาํนวนกองทนุรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษัท 

จํานวน 110 กองทนุ (ข้อมลู ณ วนัที 31 สิงหาคม 2564) 

3. มูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม  

เทา่กบั 971,527,454.50 บาท (ข้อมลู ณ วนัที 31 สิงหาคม 2564) 

4. รายชือคณะกรรมการการลงทนุ  

IC Governance 

1. นายวนา พูลผล ประธานคณะกรรมการ IC Governance 

2. นางสาวเฟง ฟาง กรรมการ 

3. นางสุนรี พิบลูย์ศกัดิกลุ กรรมการ 

4. นางสาวรัชดา ตงัหะรัฐ กรรมการ 

5. นายเจดิพนัธ์ุ นธิยายน กรรมการ 

6. นายธนกร ธรรมลงกรต กรรมการ 

7. นายจารุวตัร ปรีดเิปรมกลุ กรรมการ 

8. นางสาววรรณจนัทร์ องึถาวร กรรมการ 

9. นางวภิาดา ลภัยพร กรรมการ 
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IC Asset Allocation 

1. นายเจดิพนัธุ์ นธิยายน  ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation 

2. นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ  กรรมการ 

3. นายสทิธิศกัด ิ ณัฐวุฒิ  กรรมการ 

4. นางสาวชืนสมุน พรสกลุศกัด ิ  กรรมการ 

5. นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลิกลุ กรรมการ 

6. นายวีรชยั จนัเป็ง  กรรมการ 

7. นางสาวศรสวรรค์ เติมวฒุิกลุ  กรรมการ 

8. นายจารุวตัร ปรีดเิปรมกลุ  กรรมการ 

9. นางสาวลินดา อบุลเรียบร้อย กรรมการ 

10. นายวีรยุทธ หลีห์ละเมียร  กรรมการ 

11. นางสาวชนษิฎา วีรานวุตัต ิ  กรรมการ 

12. นางสาวเบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร์ กรรมการ 

13. นางสาววรรณจนัทร์ องึถาวร  กรรมการ 

14. นายกติตพิงษ์ กงัวานเกียรตชิยั กรรมการ 

15. นางสาวสิริอนงค์ ปิยสนัติวงศ์  กรรมการ 

16. นายฐิตรัิฐ รัตนสิงห์  กรรมการ 

17. นายนพพล  นราศรี  กรรมการ 

18. นายธนกร ธรรมลงกรต  กรรมการ 

 
5. รายชือผู้จดัการกองทุน ประวัติการศกึษา และประสบการณ์การทาํงานทีเกียวข้องกับการบริหารจดัการ

กองทุนรวม รวมทังหน้าทคีวามรับผิดชอบของผู้จดัการกองทุน (ข้อมลู ณ วนัที 11 สงิหาคม 2564)  

ชอื ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงานทเีกยีวข้องกับ 

การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าทคีวาม

รับผิดชอบ 

นายจารุวัตร ปรีดิเปรมกุล* 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ, 

ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีในประเทศ 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต  

(สถิติประยุกต์), สถาบนับณัฑิต 

พฒันบริหารศาสตร์       

(เกียรตินิยม) 

 วิทยาศาสตร์บณัฑิต (เทคนิค

การแพทย์), มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

  ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี

ในประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน,  

บลจ.ไอเอน็จ ี(ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ, บงล.มหาธนกิจ จํากดั (มหาชน) 

 Senior Investment Analyst,                           

บงล. จีเอฟ จํากัด (มหาชน) 

หวัหน้าฝ่ายการลงทนุ

ตราสารหนใีนประเทศ 
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ชอื ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงานทเีกยีวข้องกับ 

การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าทคีวาม

รับผิดชอบ 

นางสาวลินดา อุบลเรียบร้อย 

ผู้อาํนวยการอาวโุส (2), 

ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีในประเทศ  

  

  

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

(การเงิน), สถาบนับณัฑิต

บริหารธุรกิจศศินทร์   

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน), 

มหาวิทยาลยัอญัสมัชญั 

  

  

  

 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2) ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี

ในประเทศ,  บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน,  

บลจ.ไอเอน็จี (ประเทศไทย) จํากัด 

 ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายการลงทนุ,                       

บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต จาํกดั 

 ผู้จดัการกองทุนสาํรองเลียงชีพ ฝ่ายผลติภณัฑ์

การเงิน, ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

 เจ้าหน้าทีการตลาด ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน, 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

 เจ้าหน้าทีวิเคราะห์สินเชือ ฝ่ายธุรกิจ 4, 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

ฝ่ายการลงทนุ 

ตราสารหนใีนประเทศ 

นายวรียุทธ ห์ลีละเมียร* 

ผู้อาํนวยการอาวโุส (2), 

ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีในประเทศ  

  

  

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต 

(การเงิน), University of 

Colorado 

 บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน), 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  

  

 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2) ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี

ในประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากดั  

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน, 

 บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด 

 ผู้จดัการกองทุน, บลจ.แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ผู้จดัการกองทุน, บลจ.แอสเซทพลสั จํากดั 

 ผู้จดัการกองทุน, บลจ.ธนชาต จํากดั 

 ทปีรึกษาการลงทุน, บล.ภทัร จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ 

ตราสารหนใีนประเทศ 

นางสาวชนิษฎา วีรานุวตัต ิ

ผู้อาํนวยการอาวโุส (2),  

ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีในประเทศ  

  

  

  

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

(การเงนิ), Youngstown State 

University, U.S.A. 

 บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงนิ),

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี, 

บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากัด 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส, ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี, 

บลจ.ยโูอบี (ไทย) จาํกัด 

 ผู้จดัการกองทุนตราสารหนี, บลจ. ไอเอ็นจ ีจํากดั  

 ผู้จดัการกองทุนตราสารหนี,  

บลจ. บวัหลวง จาํกดั 

 ผู้ ช่วยผู้จดัการกองทนุตราสารหนี,  

บลจ. บวัหลวง จาํกดั 

ฝ่ายการลงทนุ 

ตราสารหนใีนประเทศ 



กองทนุเปิด ยโูอบี พนัธบตัรเพือการเลียงชีพ        13 
 

ชอื ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงานทเีกยีวข้องกับ 

การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าทคีวาม

รับผิดชอบ 

นางสาวเบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร์*,  

CFA, FRM 

ผู้อาํนวยการ,   

ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีในประเทศ 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต 

(การเงิน), 

Warwick Business School, 

UK 

  วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต 

(การเงิน),  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 บญัชบีัณฑิต (การบญัชี), 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

 ผู้ อํานวยการ,  ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีในประเทศ, 

บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากัด 

 ผู้จดัการกองทุน,  

บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการกองทุนต่างประเทศ และพฒันาธุรกิจ, 

บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั 

 ผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีในประเทศ และ

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ,  

บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 นกัวิเคราะห์การเงิน,  

    ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

ฝ่ายการลงทนุ 

ตราสารหนใีนประเทศ 

* ปฏิบัติหน้าทเีป็นผู้จดัการกองทุนและผู้จดัการสญัญาซือขายล่วงหน้า (ถ้าม)ี 

 

 

6. รายชือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนของกองทนุนี มีดังนี  

1. ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2626-7777 

2. ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2285-1555 

3. บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทรี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2205-7111 

4. บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบล็ก จํากดั : โทรศพัท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000 

5. บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสิน จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2638-5500 

6. บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-5050 

7. บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-5800 

8. บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบ ีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-8000 

9. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-7000, 0-2099-7000 

10. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย พลสั จํากดั : โทรศพัท์ 0-2680-1234 

11. บริษัทหลกัทรัพย์ บียอนด์ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-3456 

12. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซมีโิก้ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2695-5000 

13. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2635-3123 

14. บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2949-1999 

15. บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2305-9000 

16. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2782-2400 

17. บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2779-9000 
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18. บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2857-7000 

19. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชนั พาร์ทเนอร์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2660-6677 

20. บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-8888 

21. บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2618-1111 

22. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซ่า จํากดั : โทรศพัท์ 0-2697-3700 

23. บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซไีอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2841-9000 

24. บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2351-1800 

25. บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี จํากดั : โทรศพัท์ 0-2343-9555 

26. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2648-3600 

27. ธนาคารออมสิน : โทรศพัท์ 1115 

28. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1327, 0-2359-0000 

29. บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2080-2888 

30. บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2088-9797 

31. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอเชีย เวลท์ จํากัด : โทรศพัท์ 0-2680-5000 

32. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจกิ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2861-5508, 0-2861-6090 

33. บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2696-0000, 0-2796-0000 

34. ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน)  : โทรศพัท์ 0-2633-6000 

35. บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศพัท์ 0-2009-8888 

36. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จํากดั : โทรศพัท์ 0-2026-5100 

37. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2026-6222 

38. บริษัท ฟิลลปิประกนัชวีิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2022-5000 

39. บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2274-9400 

40. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2016-8600 

41. บริษัทหลกัทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2829-6291, 0-2829-6293, 0-2829-6294 

42. บริษัทหลกัทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2430-6543 

43. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2061-9621 

หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืนอนืๆ ทีบริษัทจดัการแต่งตงัขึน (ถ้ามี) 
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7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนีคือ ? 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

 

8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนีคือ ? 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน)  

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

นอกจากหน้าทีตามทีกําหนดไว้ในสญัญาแต่งตงัผู้ดแูลผลประโยชน์แล้วยงัมีหน้าทีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์

ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 
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ช่องทางทผู้ีลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพมิเติมเกียวกับกองทุนรวมนี 
 

 

 

1.   ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมูลเพมิเติมเกียวกับกองทุนได้จากช่องทางใด ? 

 ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมลูเพมิเตมิเกียวกบักองทนุได้ที 

 -  บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 -  ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) 

 -  เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  www.uobam.co.th 

 

2.    ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

  ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุได้ทีเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

www.uobam.co.th 
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ความเสียงในการลงทุนของกองทุนรวม 
 

 
 

1. ความเสียงทางธุรกิจ (Business Risk) คือความเสียงทีเกิดจากผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสารทีกองทุน

ไปลงทุน ซึงเกิดจากการเปลียนแปลงความสามารถในการทาํกําไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวะการ

แข่งขัน ความผิดพลาดของผู้บริหาร เป็นต้น ทาํให้ผู้ลงทุนในตราสารต้องสูญเสียเงินลงทุนได้ 

แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง :  

ผู้จัดการกองทุนจะติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยทีมีผลกระทบต่อราคาของตราสารอย่างสมําเสมอ รวมทังพิจารณาเลือก

ลงทนุในตราสารทีดีมีคณุภาพ มีประวติัการดําเนินงานทีดี และมีความมนัคงเพือลดความเสียงในส่วนนี 

 

2. ความเสียงจากความสามารถในการชําระหนีของผู้ออกตราสารหนี (Credit Risk) เป็นความเสียงจากตราสารหนีที

กองทุนรวมไปลงทุนทีอาจจะมีการผิดนัดชําระหนี คือบริษัทผู้ออกตราสารหนีนันๆไม่สามารถนําเงินต้น/ดอกเบีย

มาจ่ายเมือถงึวันทีครบกําหนดทต้ีองจ่าย โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทประสบสภาวะขาดทุนหรือไม่มีสภาพคล่องพอทจีะ

มาจ่ายคืน เป็นต้น 

แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง :  

ผู้จัดการกองทุนจะติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยทีมีผลกระทบต่อราคาของตราสารอย่างสมําเสมอ รวมทังพิจารณาเลือก

ลงทนุในตราสาร ทีดีมคีณุภาพ มีประวตักิารดําเนนิงานทีดี มีความมนัคง เพือเป็นการลดความเสียงในส่วนนี 

 

3. ความเสียงทางตลาด (Market Risk) คือความเสียงจากความผันผวนของราคาตราสาร ทีเกิดจากการเปลียนแปลง

ในสถานะการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ซึงเป็นความเสียงทีบริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถจะ

ควบคุมได้  

แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง :  

ผู้จัดการกองทนุจะติดตามและวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆรวมทงัติดตามสถานการณ์การเปลียนแปลงทีอาจมีผลกระทบต่อราคา

ของตราสารอยา่งสมําเสมอ รวมทงัพิจารณาเลือกลงทนุในตราสาร ทีดีมีคุณภาพ มีประวติัการดําเนินงานทีดี มีความมนัคง 

เพือเป็นการลดความเสียงในส่วนนี 

 

4. ความเสียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) คือความเสียงทีเกิดจากการทีกองทุนไป

ลงทุนในตราสารทีไม่มีสภาพคล่องในการซือขาย หรือตราสารหนีทีมีสภาพคล่องน้อย ทังนีสภาพคล่องของตรา

สารอาจจะขึนอยู่กับอุปสงค์และอุปทานทีมีต่อตราสาร ณ ขณะนันๆ หรือคุณภาพของตราสาร เป็นต้น  

แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง :  

ผู้จดัการกองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารทีดีมีคุณภาพและมีสภาพคล่องค่อนข้างสงู ทงันี เพือเป็นการลดความเสียงจากการ

ทีกองทุนกําหนดให้สามารถทําการรับซือคืนหน่วยลงทนุได้ทุกวันทําการ 
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อตัราส่วนการลงทุน 

 

ส่วนที 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit) * 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2 หน่วย CIS ตามทีระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที 2 ข้อ 1.1 ไม่จํากดัอตัราส่วน 

3 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมลีกัษณะ

อย่างใดอย่างหนึงดงันี 

3.1  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade  

3.2  เป็นธนาคารออมสิน ทงันี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารทีรัฐบาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% 

4 ตราสารทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี 

4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกงึหนีกงึทนุ SN หรือศกุูกทีผู้ออกจดัตงัขึนตาม

กฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีได้รับอนญุาตให้ประกอบธรุกิจ 

ธพ. ในประเทศไทย 

4.2 เป็นตราสารทีมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนงึดงันี 

4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทวัไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

4.2.3 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกําหนดวนัชําระหนี ≤ 397 วนันบัแต่วนัทีลงทนุ 

และไม่ได้มีลกัษณะตาม 4.2.1 หรือ  

4.2.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็นบุคคลดงันี 

4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

4.2.3.2 ธนาคารออมสิน  

4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

4.2.3.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั  

4.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

4.2.3.7 ธนาคารเพือการสง่ออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  

4.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

4.2.3.9 บล. 

4.3 เสนอขายในประเทศไทย  

4.4 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

4.5 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกําหนดวนัชาํระหนี > 397 วนันบัแต่วนัทีลงทนุ 

ต้องขึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของregulated market 

ไม่เกินอตัราดงันี แล้วแต่อตัรา

ใดจะสงูกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) นําหนกัของตราสารทีลงทนุ

ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

5 ทรัพย์สินดงันี  

5.1 ตราสารทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี 5.1.1 เป็นตราสาร Basel III 

5.1.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade  

5.1.3 เป็นตราสารทีมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนงึดงันี 

5.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET  

5.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทวัไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

5.1.3.3 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกําหนดวนัชําระหนี ≤ 397 วนั นบัแต่วนัที

ลงทนุ และไม่ได้มีลกัษณะตาม 5.1.3.1 หรือ 5.1.3.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตรา

สารดงักลา่วต้องเป็นบุคคลดงัน ี 

5.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9 

5.1.3.3.2 สถาบนัการเงินระหว่างประเทศ ทีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

5.1.4 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกําหนดวนัชําระหนี > 397 วนันบัแต่วนัทีลงทนุ 

ต้องขึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

5.2 ธุรกรรมดงันี ทีคู่สญัญามี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.2.1 reverse repo 

5.2.2 OTC derivatives 

5.3 หนว่ย CIS ตามทีระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที 2 ข้อ 1.2 ทีจดทะเบียนซอืขาย

หรืออยูใ่นระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลกัทรัพย์

สําหรับผู้ลงทนุทวัไปของ SET (แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่าวทีอยูร่ะหวา่ง

ดําเนินการแก้ไขเหตุทีอาจทําให้มีการเพิกถอนหนว่ยดงักล่าวออกจากการซือ

ขายใน SET ) 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี แล้วแต่

อตัราใดจะสงูกว่า 

( ) % หรือ 

( ) นําหนกัของทรัพย์สินใน 

benchmark + 5% 

6 ทรัพย์สินอืนนอกเหนือจากทีระบุในข้อ 1 - ข้อ 5 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 

* หมายเหต ุ:  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ไม่มีข้อกําหนดเกียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือ

คูส่ญัญา แล้วแตก่รณี 

1. เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange  
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ส่วนที 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามกลุ่มกจิการ (Group limit) ** 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัททีอยู่ในกลุ่ม

กจิการเดียวกนัหรือการเข้าเป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทาง

การเงินกบับริษัทดงักลา่ว  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนงึดงันี แล้วแต่อตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) 25% หรือ 

(2) นําหนกัของทรัพย์สินทีลงทนุใน benchmark +10%  

 ** หมายเหต ุ:  ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ไม่มีข้อกําหนดเกียวกบั group limit  

1. เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของ MF  

2. derivatives on organized exchange 

 

 ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนทีคาํนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) *** 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน หรือตวัสญัญาใช้เงิน ที

นิตบิคุคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของ นิตบิคุคล

ดงักล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สงัจ่าย หรือคู่สญัญา ดงันี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึน 

1.2 ธนาคารพาณิชย์ 

1.3 บริษัทเงินทนุ 

1.4 บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั 

(ไม่รวมถงึทรัพย์สินที MF ได้รับโอนกรรมสิทธิมาจากคู่สญัญาตาม reverse 

repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

-  รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลียในรอบ

ปีบญัช ีเว้นแต่เป็น MF ทีมีอายุ

โครงการ < 1 ปี ให้เฉลียตามรอบ

อายกุองทุน  

-  อตัราข้างต้นไม่ใช้กบักองทนุที

อายคุงเหลือ ≤ 6 เดือน ทงันี 

เฉพาะ MF ทีมีอายโุครงการ ≥ 1 ปี 

2 ทรัพย์สินดงันี 

2.1 ตวัแลกเงิน หรือตวัสญัญาใช้เงิน ทีมีเงือนไขห้ามเปลียนมือแต่กองทนุ

ได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที

กฎหมายกําหนด หรือมีเงือนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2 SN (แต่ไม่รวมถงึ SN ซงึจดทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขายตาม

หลกัเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยการขอ

อนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนีทีออกใหม่) 

2.3 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีมีระยะเวลาการฝากเกิน  เดือน  

2.4 total SIP ตามข้อ  ของส่วนนี  

(ข้อนีไม่ใช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ที

ลงทนุในตวัแลกเงิน ตวัสญัญาใช้เงิน ตราสารทีมีลกัษณะของสญัญาซือ

รวมกนัไม่เกิน 25% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

ขายล่วงหน้าแฝง เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทีมีอายุไม่เกินอายุ

กองทนุ หรือรอบการลงทนุของกองทนุ หรือมีการลงทุนใน derivatives 

เพือให้ทรัพย์สินดงักล่าวมีอายสุอดคล้องกบัอายกุองทุน) 

3 Reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 Securities lending ไม่เกิน 25% 

5 ตราสารทีมีอนัดบัความนา่เชือถือทีตวัตราสารและผู้ออกตราสารทีตํากว่าที

สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated) 

ไม่เกิน 20% 

6 ตราสารดงันี (total SIP) 

6.1 ทรัพย์สินตามข้อ 6 ในส่วนที 1 : อัตราส่วนการลงทนุทีคํานวณตาม      

ผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

6.2 ตราสาร non-investment grade / unrated แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี 

SN ศกุกู หรือตราสาร Basel III ทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี 

6.2.1 มีลกัษณะตาม 5.1.3 และ 5.1.4 ของข้อ 5 ในส่วนที 1 : อตัราสว่น

การลงทนุทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

6.2.2 มี credit rating อยู่ในระดบัตํากว่า investment grade หรือไม่มี 

credit rating 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

7 ทรัพย์สินดงันี 

7.1 ตราสารกึงหนีกงึทนุ 

7.2 ตราสาร Basel lll  

7.3 derivatives หรือสญัญาซอืขายล่วงหน้าแฝง ทีมี underlying           

เป็นตราสารตาม 7.1-7.2 

ทกุประเภทรวมกนัไม่เกิน 20% 

  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 

8 derivatives ดงันี 

8.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ทีมี

วตัถปุระสงค์เพือการลดความเสียง 

(hedging) 

ไม่เกินมลูคา่ความเสียงทีมีอยู่ 

8.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที

มิใชเ่พือการลดความเสียง               

(non-hedging) 

Global exposure limit 

8.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทนุแบบซบัซ้อน 1 

จํากดั net exposure ทีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยต้องไม่

เกิน 100% ของ NAV 

8.2.2 กรณี MF มีการลงทนุแบบซบัซ้อน 1 

จํากดั net exposure ทีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยมูลค่า
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ความเสียหายสูงสดุ (value-at-risk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดงันี 

(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  

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

หมายเหต:ุ “การลงทุนแบบซบัซ้อน” หมายความว่า การลงทนุใน

สญัญาซือขายล่วงหน้าทีมีกลยทุธ์แบบซบัซ้อน (complex strategic 

investment) หรือการลงทนุในสญัญาซือขายล่วงหน้าทีมีความซบัซ้อน 

(exotic derivatives) 

1 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ทีสํานกังานประกาศกาํหนด 

***   หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของ MFไม่มีข้อกําหนด

เกียวกบั product limit 

  

ส่วนที 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีลงทนุ (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 

1 ตราสารหนี ตราสาร Basel III และ    

ศกุกูของผู้ออกรายใดรายหนงึ        

(ไม่รวมถงึตราสารหนีภาครัฐไทย หรือ

ตราสารหนีภาครัฐต่างประเทศ) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีสินทางการเงนิ (financial liability)1 ของผู้ออก

ตราสารรายนนั ตามทีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ 

ทงันี ในกรณีทีผู้ออกตราสารมีหนีสินทางการเงินทีออกใหมก่่อนครบรอบ

ระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่า

หนีสินทางการเงินดงักล่าวมารวมกบัมลูคา่หนีสินทางการเงินตามงบการเงนิ

ล่าสดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนีสินทางการเงินนนัจะต้องเป็นข้อมลูทีมกีารเผยแพร่

เป็นการทวัไป และในกรณีทีผู้ออกตราสารไม่มีหนีสินทางการเงินตามทีเปิดเผย

ไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ2 ให้ใช้อตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 

3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีของผู้ออกรายนนัเป็นราย

ครัง เว้นแต่ในกรณีทีผู้ออกตราสารได้มกีารยืนแบบ filing ในลกัษณะเป็น

โครงการ (bond issuance program)  ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

1.2 ในกรณีทีกองทุนลงทนุในตราสารตามข้อนี โดยเป็นตราสารทีออกใหม่และ

มี credit rating อยู่ในระดบัตํากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating 

ให้บลจ.ลงทนุเพือกองทนุภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่

เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง เว้น

แต่กรณีทีผู้ออกตราสารได้มีการยืนแบบ filing ใน 

ลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น ราย

โครงการ (อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารทีออกโดยบุคคลดงันี 

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่า

ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั 

6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

7. ธนาคารเพือการสง่ออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย 

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บริษัทหลกัทรัพย์ 

10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

11. สถาบนัการเงินต่างประเทศทีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับุคคลตาม 1 – 9) 

2 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนงึ - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทงัหมดของ MF หรือ กองทนุ CIS 

ตา่งประเทศ ทีออกหน่วยนนั  

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบัการลงทนุดงันี  

(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทุนทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี  

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน  

(1.1) มีขนาดเล็ก  

(1.2) จดัตงัขึนใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี  

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 

1 
 หนีสินทางการเงนิ (financial liability) ให้พจิารณาตามมาตรฐานการบญัชีทีผู้ออกตราสารดงักล่าวได้จดัทํางบการเงิน

ตามมาตรฐานการบญัชีนนั โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการ

บญัชีตามกฎหมายวา่ด้วยวิชาชีพบญัชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเป็นทียอมรับในระดบัสากล เช่น 

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

(US GAAP) เป็นต้น 

2 
 รวมถงึกรณียงัไม่ครบกําหนดการจดัทํางบการเงนิในครังแรกของผู้ออกตราสาร 

ทงันีการคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทนุ และอตัราส่วนการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ

ว่าด้วยการลงทนุของกองทนุ และหรือทีแก้ไขเพมิเติม 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทงัหมดทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน   
   

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จาก      

กองทนุรวม 

อัตราตาม    

โครงการ 2 

เรียกเก็บจริง1
 

1/9/2563-31/8/2564 

เรียกเก็บจริง1
 

1/9/2562-31/8/2563 

เรียกเก็บจริง1
 

1/9/2561-31/8/2562 

1.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทงัหมด 

    (ทปีระมาณการได้)  ไม่เกิน 1.0165 0.5516 0.9282 0.9282 

1.1 ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ไม่เกิน 0.8025 0.4280 0.8025 0.8025 

1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์   ไม่เกิน 0.1070 0.0166 0.0187 0.0187 

1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.1070 0.1070 0.1070 0.1070 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีประมาณการไม่ได้ 

.  ค่าสอบบญัชี ตามทีจ่ายจริง 0.0056 0.0062 0.0068 

.  ค่าประกาศหนงัสือพิมพ์  ตามทีจ่ายจริง - - 0.0129 

.  ค่าใช้จ่ายอนืๆ ตามทีจ่ายจริง 0.0006 0.0006 0.0007 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจริง                     

ทงัหมด 

  ไม่เกิน 1.5515 0.5578 0.9350 0.9486 

     
ค่าธรรมเนียมทีเรียกเกบ็จากผู้ สังซือ 

หรือผู้ถือหน่วยลงทนุ 

อัตราตาม

โครงการ 

เรียกเก็บจริง 

2564 

เรียกเก็บจริง 

2563 

เรียกเก็บจริง 

2562 

1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 3
 ไม่เกิน 0.25 ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น 

2. คา่ธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทนุ 
3
 ไม่เกิน 0.25 ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น 

3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ 3
  

 3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลียนเข้า ไม่เกิน 0.25 ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น 

 3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลียนออก ไม่เกิน 0.25 0.25 4 0.25 4 0.25 4 

4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน  ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

5. คา่ธรรมเนียมการออกหนงัสือรับรองการซือ     

หนว่ยลงทุน 

ไม่เกิน 50 บาท    

ต่อ  รายการ 
ไม่เกิน 50 บาท ต่อ 1 รายการ 
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หมายเหต ุ

1. ค่าธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วข้างต้น ได้รวมภาษีมลูค่าเพมิหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดทํานองเดียวกนั (ถ้าม)ี 

2. อตัราร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

3. อตัราร้อยละของมลูค่าหนว่ยลงทนุ 

4. ในกรณีทเีป็นการสบัเปลียนระหว่างกองทนุรวมเพอืการเลยีงชีพภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ จะยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกลา่วดงักล่าว  

ค่าธรรมเนียมการจดัการทีเรียกเก็บจริงซึงแสดงเกินกว่าอตัราทีระบุไว้ในโครงการเกิดจากวิธีการคํานวณ ทงันี ในการเรียกเก็บจริง

ของคา่ธรรมเนียมดังกลา่ว บริษัทจดัการจะเรียกเก็บจริงไมเ่กินอตัราตามโครงการทีระบไุว้ 

ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่ายจากทีได้ระบุไว้ใน

โครงการบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะกระทําการดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้                  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเพิมขึนดงักล่าว โดยบริษัทจัดการจะเผยแพร่

ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวม และ ณ สถานทีในการซอืขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดัการกองทุนรวม และผู้ สนบัสนุน

การขายหรือรับซือคืนหนว่ยลงทนุ (ถ้าม)ี 
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คาํอธบิายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชือถือ 
 

AAA เป็นอนัดับทีสูงทีสุด แสดงถึงระดับความเสียงจากการลงทุนทีตําทีสุด มีความสามารถสูงสุดในการชําระเงินต้นและ

ดอกเบียตามกําหนดเวลา แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลียนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอืน 

AA ตราสารหนีทีมีระดบัความเสียงจากการลงทุนทีตํามาก 

A ตราสารหนีทีมีระดบัความเสียงจากการลงทุนทีตํา 

BBB ตราสารหนีทีมีระดบัความเสียงจากการลงทุนปานกลาง 

BB ตราสารหนีทีมีระดบัความเสียงจากการลงทุนสงู 

B ตราสารหนีทีมีระดบัความเสียงจากการลงทุนสงูมาก 

C ตราสารหนีทีมีระดบัความเสียงทีสูงทีสุด ทีจะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบียตามกําหนดเวลาการเปลียนแปลงของ

ธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอืน ๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการชําระคืนเงินต้นและดอกเบียอย่างมีนัยสําคญั 

D ตราสารหนีทีไม่สามารถชําระเงินต้นและดอกเบียได้ (Default) 

 
 

100.00

มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

885,267,824.19 91.12พันธบัตรรัฐบาล

19.70191,366,611.76อายคุงเหลอื 1-3 ปี

58.62569,539,196.32อายคุงเหลอืน้อยกวา่ 1 ปี

12.80124,362,016.11อายคุงเหลอื 5-7 ปี

0.000.00อายคุงเหลอื 3-5 ปี

0.000.00อายคุงเหลอืมากกวา่ 10 ปี

0.000.00อายคุงเหลอื 7 -10 ปี

7.06เงนิฝาก

1.8718,167,240.34Non-Rated

18,167,240.34 1.87หุ้นกู้

กองทุนเปิด ยโูอบี พนัธบตัรเพือการเลียงชีพ

ณ วนัที 31  สิงหาคม  2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 971,527,454.50

-541,832.78 -0.06อนืๆ

68,634,222.75
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%NAV

หมายเหต ุ    *   มลูคา่ตามราคาตลาด และ % NAV ตามข้อ (ง) ได้รวมตราสารทีตวัตราสารได้รับ rating ในระดบั Investment grade ไว้ด้วย

15.00สดัสว่นสงูสดุ(Upper Limit) ทีบริษัทจดัการคาดวา่จะลงทนุในกลุม่ (ง)

0.00

0.00(ง)* ตราสารทมีีบริษัทได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชือถือในระดบัทีตํากวา่                   

investment grade หรือ ไมมี่ rating เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้อาวลั ผู้สลกัหลงั                

หรือผู้ คําประกนั

92.99

0.00

0.00

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนีทอีอกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนีทีเสนอขายในประเทศไทย

903,435,064.53

0.00

0.00

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

รายงานสรปุเงินลงทุน

กองทุนเปิด ยูโอบี พนัธบตัรเพือการเลียงชีพ

ณ วนัที  31  สิงหาคม  2564

(ก) พนัธบตัร

(ข) ตราสารทีธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขนึ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ

เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้อาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คาํประกนั

(ค) ตราสารทีมีบริษัททีได้รับ rating ในระดบั investment grade เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง 

ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คําประกนั
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42,426,200.46

159,476,028.69

69,040,882.12

227,428,788.16

58,639,872.24

15,092,542.20

49,043,309.76

45,446,663.24

18,167,240.34

61,173,889.80

124,362,016.11

23,144,224.32

9,993,407.09

903,435,064.53

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเชือถือของตราสารทุกตวั

กองทุนเปิด ยโูอบ ีพนัธบตัรเพือการเลียงชีพ

ณ วนัที   31  สิงหาคม  2564

มลูค่าตาม

ราคาตลาด

วันครบ

กาํหนดชือตราสาร

พันธบัตร

อันดับความ

น่าเชอืถือ

ประเภท ผู้ออก มลูค่า

หน้าตวั

ผู้คาํ/ผู้รับรอง

ผู้สลักหลัง

158,600,000.0025/11/2564BOT21NA -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

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

224,000,000.0025/03/2565BOT223A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

68,000,000.0025/03/2565BOT223A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

15,000,000.0028/09/2566BOT239A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

58,000,000.0023/03/2566BOT233A -ธนาคารแหง่ประเทศไทย

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

44,000,000.0031/05/2566GGLB235A -กระทรวงการคลงัธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

18,000,000.0023/02/2565GSB222A -กระทรวงการคลงัธนาคารออมสนิ

60,000,000.0011/05/2565GSB225A -กระทรวงการคลงัธนาคารออมสนิ

21,000,000.0013/03/2566LB233A -กระทรวงการคลงั

118,700,000.0012/03/2571ILB283A -กระทรวงการคลงั

รวม

10,000,000.0027/10/2564TB21O27A -กระทรวงการคลงั



กองทนุเปิด ยโูอบี พนัธบตัรเพือการเลียงชีพ        29 
 

ตารางสรปุผลการดาํเนิน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน    27 มิ.ย. 45 

วันสินสุดรอบบัญชี        31 ส.ค. 64 

 
 

- ผลตอบแทนทีมีอายมุากกว่าหรือเท่ากบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 

-  ดชันีชวีดั คือ  

1. อตัราดอกเบียเงินฝากประจํา 1 ปีวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาทเฉลียของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก ่ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ

ธนาคารไทยพาณิชย์ (20.00%)  

2. ผลตอบแทนรวมของดชันีพันธบตัรรัฐบาล Mark-to-Market อาย ุ1-3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย (80.00%)  

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบบันีได้จัดทําขึนตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม

บริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานทีเกียวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิงยืนยันถึงผลการดําเนินงาน        

ในอนาคต 

 

อายเุฉลียของทรัพย์สินทีลงทุน (Portfolio Duration) : 1.3972 ปี 

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา  ปี (Maximum Drawdown) : -1.2158% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลตอบแทนกองทนุรวม -0.16% 0.10% 95 0.07% 95 0.60% 75 1.65% 25 1.32% 25 2.17% 50 2.19%

ผลตอบแทนตวัชวีดั 0.29% 0.28% 75 0.63% 50 0.77% 50 4.13% 5 2.87% 5 3.29% 5 3.36%

ความผนัผวนของกองทนุ 0.41% 0.27% 25 0.38% 25 0.52% 50 0.85% 25 0.70% 25 0.79% 25 1.34%

ความผนัผวนของตวัชวัีด 0.26% 0.09% 5 0.19% 5 0.29% 5 2.24% 95 1.96% 95 1.87% 95 2.63%

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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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทนุรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยโูอบี พนัธบตัรเพือการเลียงชีพ 

ตงัแต่วนัที 1 กนัยายน 2563 ถึงวนัที 31 สิงหาคม 2564 

 

 72.67% 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทุนเกิน  ใน  

กองทุนเปิด ยโูอบี พนัธบตัรเพือการเลียงชีพ 

ณ วนัที 31 สิงหาคม 2564 

 

--ไม่มี-- 

หมายเหต ุ: 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน  ใน  ได้ที website ของบริษัทจดัการ http:// www.uobam.co.th 
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คาํเตือน / ข้อแนะนํา 

 

 

 

 การพิจารณาร่างหนังสือชีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงาน

ได้รับรองถงึความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ

หน่วยลงทุนทเีสนอขายนัน 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด    

ยูโอบี พันธบัตรเพือการเลียงชีพ เมือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนีเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุน

ของผู้ลงทนุ และผู้ลงทุนยอมรับความเสียงทอีาจเกิดขนึจากการลงทุนได้ 

 ในกรณีทีมีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รับชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาทีกําหนดไว้

ในหนังสือชีชวน 

 ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ ไปจําหน่ายจ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็น

ประกัน 

 ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงือนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์

ทางภาษีทเีคยได้รับภายในกําหนดเวลา มิฉะนันจะต้องชําระเงนิเพิมและเบียปรับตามประมวลรัษฎากร 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาเงอืนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพให้เข้าใจ รวมทังสามารถสอบถามรายละเอียด

เพมิเตมิและขอรับคู่มือการลงทุนได้ทีบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีชวนไว้เป็นข้อมูลเพือใช้อ้างอิงในอนาคต 

และเมือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซือหน่วยลงทุน 

 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนเพือบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับทีบริษัทจัดการลงทุนใน

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนเพอืกองทุนรวม โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีระบบงานทป้ีองกันความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ เพอืให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียด

ได้ทเีวบ็ไซต์ของบริษทัจัดการ www.uobam.co.th 

 ในกรณีทีผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพมิเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสอืชชีวนส่วนข้อมูลโครงการได้ทีบริษัทจัดการ

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลทีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้อง 

(Connected Person) ได้ทสีํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. (http//:www.sec.or.th) 

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัตติามจรรยาบรรณ และ

ประกาศต่างๆ ทีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ

ทราบ เพอืทีบริษัทจัดการจะสามารถกาํกับและดูแลการซือขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

 ผู้ลงทนุสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธอิอกเสียงได้ทเีวบ็ไซต์ของ

บริษัทจดัการ www.uobam.co.th 
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 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนันบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศ

ไทย) จํากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพือการเลียงชีพ ทังนี 

ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพือการเลียงชีพ ไม่ได้ขึนอยู่กับสถานะทางการเงินหรือ    

ผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกัด 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจาํตวัของบุคคลดังกล่าวทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

 ผู้ลงทนุควรทาํความเข้าใจลักษณะสินค้า เงือนไขผลตอบแทน และความเสียงก่อนตัดสินใจลงทนุ 

 กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน  ใน  ของจํานวนหน่วยลงทุน

ทงัหมด ดังนัน หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสียงให้กองทนุต้องเลิกกองทนุรวม

ได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทเีวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th 
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