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สรุ ปข้ อมูลสำคัญของนโยบำยกำรลงทุน
กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ มหำวิทยำลัยรั งสิต ซึ่งจดทะเบียนแล้ ว
นโยบำยผสมตรำสำรทุนไม่ เกิน 10%
บริษัทหลักทรั พย์ จัดกำรกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

วัตถุประสงค์ กำรลงทุนและประเภทสมำชิกที่
เหมำะสมกับนโยบำยกำรลงทุนนี ้
ประเภททรั พย์ สินและสัดส่ วนกำรลงทุน
ผลกำรดำเนินงำน
ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน
ค่ ำธรรมเนียม
ข้ อมูลอื่นๆ

บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
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วัตถุประสงค์ กำรลงทุนและประเภทสมำชิกที่เหมำะสมกับนโยบำยกำร
ลงทุนนี ้
วัตถุประสงค์กำรลงทุน : กำรลงทุนผลตอบแทนกำรลงทุนระยะกลำงถึงระยะยำวที่สูงกว่ำตรำสำรหนี ้ และรับ
ควำมเสี่ยงควำมผันผวนของรำคำหุ้นได้ เล็กน้ อย
นโยบำยเหมำะกับ : สมำชิกที่สำมำรถรับควำมผันผวนของรำคำหุ้น ได้ เล็กน้ อย ซึ่งอำจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้น หรื อ
ลดลงจนต่ำกว่ำมูลค่ำที่ลงทุนได้
นโยบำยไม่เหมำะกับ : สมำชิกที่ต้องกำรลงทุนที่มีควำมเสี่ยงต่ำ ที่เน้ นกำรได้ รับผลตอบแทนที่ใกล้ เคียงหรื อสูง
กว่ำเงินฝำก และสมำชิกที่คำดหวังผลตอบแทนสูง

ประเภททรัพย์ สินและสัดส่ วนกำรลงทุน
1.ลงทุนในตรำสำรแห่งหนี ไ้ ม่น้อยกว่ำร้ อยละ 90 และลงทุนในตรำสำรทุนไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่ำทรัพย์สิน
สุทธิ
2. สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุนในตรำสำรแห่งทุน ตรำสำรแห่งหนี ้ โดยกำรลงทุนในตรำสำรแห่งทุน จะมี
สัดส่วนกำรลงทุนไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
ตรำสำรหนี ้ภำครัฐและตรำสำรหนี ้ที่ภำครัฐค ้ำประกัน 45.92%

เงินฝำก บัตรเงินฝำก ตรำสำรคล้ ำยเงินฝำกที่ออกโดยธนำคำร
พำณิชย์หรื อธนำคำรอื่นที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตังขึ
้ น้ เป็ นผู้ออก
11.13%
ตรำสำรหนี ้ที่สถำบันกำรเงินเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่ำย ผู้รับรอง ผู้รับ
อำวัล หรื อผู้ค ้ำประกัน 3.56%
ตรำสำรหนี ้ภำคเอกชน 33.05%

ตรำสำรทุน 7.90%

สินทรัพย์อื่นๆ (รำยกำรค้ ำงรับ/ค้ ำงจ่ำย) -1.56%
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3. ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก และสัดส่วนของทรัพย์สินนัน้ ต่อ NAV
ตรำสำรหนี ้ : ชื่อทรั พย์ สินและกำรลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ทรัพย์สิน
% ของ NAV
ตัว๋ เงินคลัง : กระทรวงกำรคลัง อำวัลโดย กระทรวงกำรคลัง TB21721A
8.73
ตัว๋ เงินคลัง : ธนำคำรแห่งประเทศไทย CB21722A
7.25
เงินฝำกประจำ : ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ FGHB0503
5.56
พันธบัตร : ธนำคำรแห่งประเทศไทย BOT218A
4.56
พันธบัตร : ธนำคำรแห่งประเทศไทย BOT223A
4.37
ตรำสำรทุน : ชื่อทรั พย์ สินและกำรลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
ทรัพย์สิน
บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)
บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จำกัด (มหำชน)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน)
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชกำร จำกัด (มหำชน)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหำชน)

credit rating
-

% ของ NAV
0.54
0.49
0.43
0.34
0.28
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ผลกำรดำเนินงำน
ผลตอบแทน
4.50%
4.00%
3.50%
3.00%
2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%
-0.50%

ดัชนีชี ้วัด
4.11%
3.39%
2.07% 1.86%

1.24%

1.22%

0.91%

3.09%
2.50%

1.22% 1.30%

-0.12%

วันที่เริ่มนโยบำยกำรลงทุน 28 กุมภำพันธ์ 2545
ดัชนีชี ้วัดใช้ เปรี ยบเทียบกับผลตอบแทน คือ อัตรำดอกเบี ้ยเงินฝำกประจำ เฉลี่ย 4 ธนำคำร สำหรับกองทุนสำรอง
เลี ้ยงชีพพึงได้ รับ วงเงิน 1 ล้ ำนบำท ของระยะเวลำกำรฝำก 1 ปี (46.5%), ผลตอบแทนรวมของดัชนีวดั กำรลงทุน
ในพันธบัตรรัฐบำลที่มีอำยุคงที่ 2 ปี (46.5%) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (7%)

หมำยเหตุ: 1. คำนวณเป็ นอัตรำผลตอบแทนย้ อนหลังเป็ นปี ปฏิทิน ตำมช่วงเวลำที่แสดง
2. คำนวณเป็ นอัตรำผลตอบแทนสุทธิตอ่ ปี (annualized)
3. กรณีแสดงอัตรำผลตอบแทน 6 เดือน คำนวณเป็ นอัตรำผลตอบแทนสะสมเดือน มกรำคม-มิถนุ ำยน
* ผลกำรดำเนินงำนในอดีต มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต *

* กองทุนมี ลงทุนหุน้ กู้ของบมจ.การบิ นไทยทีเ่ ข้าแผนฟื ้ นฟู ส่งผลให้มูลค่าราคาหลักทรัพย์ลดลงตามราคาทีศ่ ูนย์ ซื้อขายตราสารหนีไ้ ทย
(ThaiBMA) กาหนด
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ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน
ควำมเสี่ยงของนโยบำยกำรลงทุน อำจเกิดขึ ้นได้ จำก
 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ (Market Risk)
 ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (Concentration Risk)
 ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดชำระหนี ้ของผู้ออกตรำสำร (Credit Risk)
 ควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนินธุรกิจของผู้ออกตรำสำร (Business Risk)
 ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องของตรำสำร (Liquidity Risk)
 ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (Credit Concentration Risk)
 ควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในตรำสำรหนี ้ที่ให้ สิทธิแก่ผ้ อู อกตรำสำรในกำรชำระหนี ้ตำมตรำสำรก่อน
ครบกำหนดอำยุตรำสำร (Callable Bond)
 ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(สำมำรถอ่ำนคำอธิบำยเพิ่มเติมได้ จำกท้ ำยรำยงำนฉบับนี ้)

แผนภาพแสดงตาแหน่งความเสี่ยงของนโยบายการลงทุน
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ค่ ำธรรมเนียม
อัตรำค่ ำธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจำกสมำชิกกองทุน
ค่ำธรรมเนียมกำรออกรหัส E-Provident Fund
-ไม่มีค่ำธรรมเนียมขอคงเงินไว้ ในกองทุน
500 บำท/ปี
ค่ำธรรมเนียมขอรับเงินเป็ นงวด
- ครัง้ แรก
500 บำท
- ค่ำธรรมเนียมรำยงวด
100 บำท/งวด

ข้ อมูลอื่นๆ
ช่องทำงกำรออมต่อเมื่อออกจำกงำน/เกษียณ
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คำอธิบำยเพิ่มเติม
ปั จจัยควำมเสีย่ งที่สำคัญเพิ่มเติม
1. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ (Market Risk)
(1) กรณีกองทุนรวมตรำสำรหนี ้ เกิดจำกกำรเปลีย่ นแปลงของอัตรำดอกเบี ้ยซึง่ ขึ ้นกับปั จจัยภำยนอก เช่น สภำวะเศรษฐกิจกำร
ลงทุน ปั จจัยทำงกำรเมืองทัง้ ในและต่ำงประเทศ เป็ นต้ น โดยรำคำตรำสำรหนีจ้ ะเปลี่ยนแปลงในทิศทำงตร งข้ ำมกับกำร
เปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี ้ย เช่น หำกอัตรำดอกเบี ้ยในตลำดเงินมีแนวโน้ มปรับตัวสูงขึ ้น อัตรำดอกเบี ้ยของตรำสำรหนี ้ที่
ออกใหม่ก็จะสูงขึ ้นด้ วย ดังนันรำคำตรำสำรหนี
้
้ที่ออกมำก่อนหน้ ำจะมีกำรซื ้อขำยในระดับรำคำที่ต่ำลง โดยกองทุนรวมที่มีอำยุ
เฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกำสเผชิญกับกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำมำกกว่ำกองทุนรวมที่มี
portfolio duration ต่ำกว่ำ
(2) กรณีกองทุนรวมตรำสำรทุน หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่มูลค่ำของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นหรื อ
ลดลงจำกปั จจัยภำยนอก เช่น สภำวะเศรษฐกิจกำรลงทุน ปั จจัยทำงกำรเมืองทังในและต่
้
ำงประเทศ เป็ นต้ น ซึ่งพิจำรณำได้
จำกค่ำ standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หำกกองทุนรวมมีค่ำ SD สูง แสดงว่ำกองทุนรวมมีควำมผันผวนจำกกำร
เปลีย่ นแปลงของรำคำหลักทรัพย์สงู
2. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (Concentration Risk) กองทุนอำจมีกำรลงทุนกระจุกตัวสูงใน ตรำสำรแห่งทุน และ/
หรื อ ตรำสำรแห่งหนี ้ และ/หรื อ เงินฝำก ทังภำครั
้
ฐบำล รัฐวิ สำหกิจ ภำคเอกชน และ/หรื อสถำบันกำรเงิน ของบริ ษัทใดบริ ษัท
หนึง่ ดังนัน้ ในกรณีที่ผ้ อู อกตรำสำรหรื อ ผู้ประกันตรำสำรที่กองทุนไปลงทุนปฏิเสธกำรชำระเงิน หรื อไม่สำมำรถชำระคืนเงินต้ น
และ/หรื อดอกเบี ้ยได้ ตำมที่กำหนด และ/หรื อชำระไม่ครบตำมจำนวน ผู้ลงทุนอำจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนบำงส่วนหรื อทังหมด
้
(possible loss) และ/หรื ออำจไม่ได้ รับชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนบำงส่วนหรื อทังหมด
้
และ/หรื อได้ รับชำระเงินค่ำขำยคืน
หน่วยลงทุนล่ำช้ ำกว่ำระยะเวลำที่กำหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
3. ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดชำระหนีข้ องผู้ออกตรำสำร (Credit Risk) หมำยถึงกำรพิจำรณำจำกอันดับควำมน่ำเชื่อถือ
ของตรำสำรที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็ นข้ อมูลบอกระดับควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ โดยพิจำรณำจำกผลกำรดำเนินงำน
ที่ผำ่ นมำและฐำนะกำรเงินของผู้ออกตรำสำร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยำวมีควำมหมำยโดยย่อ ดังต่อไปนี ้
ระดับกำร
ลงทุน

ระดับที่นำ่
ลงทุน

TRIS

Fitch

Moody’s

S&P

คำอธิบำย

AAA

AAA(tha)

Aaa

AAA

อันดับเครดิตสูงที่สดุ มีควำมเสีย่ งต่ำที่สดุ ทีจ่ ะไม่
สำมำรถชำระหนี ้ได้ ตำมกำหนด

AA

AA(tha)

Aa

AA

อันดับเครดิตรองลงมำและถือว่ำมีควำมเสีย่ งตำ่ มำก
ที่จะไม่สำมำรถชำระหนี ้ได้ ตำมกำหนด

A

A(tha)

A

A

ควำมเสีย่ งตำ่ ที่จะไม่สำมำรถชำระหนี ้ได้ ตำมกำหนด

BBB

BBB(tha)

Baa

BBB

ควำมเสีย่ งปำนกลำงทีจ่ ะไม่สำมำรถชำระหนี ้ได้ ตำม
กำหนด
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ระดับที่ต่ำกว่ำ
น่ำลงทุน

ต่ำกว่ำ
BBB

ต่ำกว่ำ
BBB(tha)

ต่ำกว่ำ
Baa

ต่ำกว่ำ
ควำมเสีย่ งสูงที่จะไม่สำมำรถชำระหนี ้ได้ ตำมกำหนด
BBB

4. ควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนินธุรกิจของผู้ออกตรำสำร (Business Risk) หมำยถึงควำมสำมำรถในกำรดำเนินธุรกิจของผู้
ออกตรำสำรดังกล่ำว จะบ่งบอกถึงถึงศักยภำพ ควำมสำมำรถในกำรทำกำไร ฐำนะกำรเงิน และควำมเข้ มแข็งขององค์กรธุรกิจ
ซึง่ จะถูกสะท้ อนออกมำในรำคำของหุ้นที่มีกำรขึ ้นหรื อลงในขณะนันๆ
้
5. ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่ องของตรำสำร (Liquidity Risk) : ควำมเสี่ยงจำกกำรที่ตรำสำรที่กองทุนถืออยู่นนมี
ั้
สภำพคล่องต่ำ โดยกำรซื ้อขำยเปลีย่ นมือของตรำสำรมีจำนวนครัง้ และปริ มำณน้ อย อันเนื่องมำจำกอุปสงค์และอุปทำนต่อตรำ
สำรในขณะนันๆ
้ อำจทำให้ กองทุนไม่สำมำรถขำยตรำสำรในช่วงเวลำและรำคำที่ต้องกำรได้
6. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุ นกระจุ กตั ว (Credit Concentration Risk) : กองทุนเปิ ดนีเ้ ป็ นกองทุนรวมผสมแบบกำหนด
สัดส่วนกำรลงทุนในตรำสำรแห่งทุน ซึง่ มีกำรกระจำยกำรลงทุนน้ อยกว่ำกองทุนรวมผสมทัว่ ไป จึงมีควำมเสีย่ งมำกกว่ำในเรื่ อง
ของกำรกระจุกตัวของกำรลงทุนในบริ ษัทใดบริ ษัทหนึง่
กล่ำวคือ กองทุนอำจมีกำรลงทุนกระจุกตัวสูงใน ตรำสำรแห่งทุน และ/หรื อ ตรำสำรแห่งหนี ้ และ/หรื อ เงินฝำก ทังภำครั
้
ฐบำล
รัฐวิสำหกิจ ภำคเอกชน และ/หรื อสถำบันกำรเงิน ของบริ ษัทใดบริ ษัทหนึง่ ดังนัน้ ในกรณีที่ ผู้ออกตรำสำรหรื อ ผู้ประกันตรำสำร
ที่กองทุนไปลงทุนปฏิเสธกำรชำระเงิน หรื อไม่สำมำรถชำระคืนเงินต้ น และ/หรื อดอกเบี ้ยได้ ตำมที่กำหนด และ/หรื อชำระไม่ครบ
ตำมจำนวนผู้ลงทุนอำจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนบำงส่วนหรื อทังหมด
้
(possible loss) และ/หรื ออำจไม่ได้ รับชำระเงินค่ำขำยคืน
หน่วยลงทุนบำงส่วนหรื อทังหมด
้
และ/หรื อได้ รับชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนล่ำช้ ำกว่ำระยะเวลำที่กำหนดไว้ ในหนังสือชี ้
ชวน
7. ควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในตรำสำรหนีท้ ่ ีให้ สิทธิแก่ ผ้ ูออกตรำสำรในกำรชำระหนีต้ ำมตรำสำรก่ อนครบกำหนด
อำยุตรำสำร (Callable Bond) : ควำมเสี่ยงจำกกำรที่ผ้ อู อกหุ้นกู้มีสิทธิ ที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด อันจะส่งผลให้
กำหนดเวลำกำรชำระคืนของหุ้นกู้นนสั
ั ้ นลง
้ และก่อให้ เกิดควำมเสีย่ งแก่ผ้ ถู ื อหุ้นกู้ที่จะนำเงินที่ได้ รับนันไปลงทุ
้
นต่อ หำกอัตรำ
ดอกเบี ้ยในตลำดมีแนวโน้ มลดลงจะทำให้ ผ้ ลู งทุนได้ รับอัตรำผลตอบแทนที่ต่ำลง (Reinvestment Risk)
8. ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
(1) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตรำสำรรำยใดรำยหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจำกกองทุน
ลงทุนในผู้ออกตรำสำรรำยใดๆ มำกกว่ำ 10% ของ NAV รวมกัน ซึง่ หำกเกิดเหตุกำรณ์ที่สง่ ผลกระทบต่อกำรดำเนินงำน ฐำนะ
กำรเงิน หรื อควำมมัน่ คงของผู้ออกตรำสำรรำยดังกล่ำว กองทุนอำจมีผลกำรดำเนินงำนที่ผนั ผวนมำกกว่ำกองทุนที่กระจำยกำร
ลงทุนในหลำยผู้ออกตรำสำร
ทังนี
้ ้ กำรลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีกำรลงทุนในทรัพย์สนิ ดังนี ้
1. ตรำสำรหนี ้ภำครัฐไทย
2. ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศที่มีกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สำมำรถลงทุนได้
3. เงินฝำกหรื อตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่ผ้ รู ับฝำกหรื อผู้ออกตรำสำรที่มีกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สำมำรถ
ลงทุนได้
(2) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิ ดจำก
กองทุนลงทุนในบำงหมวดอุตสำหกรรมมำกกว่ำ 20% ของ NAV รวมกัน ซึง่ หำกเกิดเหตุกำรณ์ที่สง่ ผลกระทบต่ออุตสำหกรรม
นัน้ กองทุนดังกล่ำวอำจมีผลกำรดำเนินงำนที่ผนั ผวนมำกกว่ำกองทุนที่กระจำยกำรลงทุนในหลำยหมวดอุตสำหกรรม
(3) ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจำกกองทุนลงทุนใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งมำกกว่ำ 20% ของ NAV รวมกัน ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงกำรลงทุนในตรำสำรที่ผ้ อู อกเสนอขำยอยู่ในประเทศ
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ไทย ซึง่ หำกเกิดเหตุกำรณ์ที่สง่ ผลกระทบต่อประเทศดังกล่ำว เช่น กำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้ น กองทุนดังกล่ำวอำจมีผล
กำรดำเนินงำนที่ผนั ผวนมำกกว่ำกองทุนที่กระจำยกำรลงทุนในหลำยประเทศ
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