กองทุนเปิ ด ยูโอบี โพรเทค 3 เอ็ม 2
(UOBP 3M2)
วันแจ้งความจานง
และทารายการซื้อขาย
วันที่มีผลคานวณ NAV

ข้อมูลล่าสุด: ณ วันที่ 26 กันยายน 2559

27 กันยายน – 3 ตุลาคม 2559
5 ตุลาคม 2559
กองทุนรวมที่ ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ประเภทคุ้มครองเงิ นต้น มีกาหนดรอบการลงทุนทุกๆ 3 เดือน
( ไม่มีกาหนดอายุโครงการ )

รายละเอียดกองทุน
มูลค่ากองทุน

10,000 ล้านบาท
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตั ๋วเงิ นคลัง พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และ
พันธบัตร ตั ๋วแลกเงิ น ตั ๋วสัญญาใช้เงิ น หุ้นกู้ หรือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังเป็ น
ผูอ้ อก ผูส้ ั ่งจ่าย ผู้รบั รอง ผูร้ บั อาวัล หรือผูค้ า้ ประกัน หรือ เงิ นฝากธนาคาร

นโยบายการลงทุน

• โอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าเงิ นฝาก และผลตอบแทนไม่ต้องเสียภาษี สาหรับบุคคลธรรมดา
• ลงทุนระยะสัน้ เพียง 3 เดือน
1. วิ ธีการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนเช็คส่วนตัว : ได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 59 ภายในเวลาเช็คเคลียร์ริ่งของธนาคาร
2. วิ ธีการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนแคชเชียร์เช็ค : ได้ถึงวันที่ 3 ต.ค. 59 ภายในเวลาเช็คเคลียร์ริ่งของธนาคาร
3. วิ ธีการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนเงิ นสด
: ได้ถึงวันที่ 3 ต.ค. 59 ภายใน 15.30 น.
4. วิ ธีการสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน สับเปลี่ยนจาก UOBSD/UOBID : ได้ถึงวันที่ 3 ต.ค. 59 ภายใน 14.00 น.

จุดเด่น
การสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน
มูลค่าขัน้ ตา่ ในการสั ่งซื้อ

10,000 บาท

วันแจ้งความจานงซื้อขาย
ในรอบถัดไป

วันแจ้งความจานงและทารายการซื้อขายหน่ วยลงทุนล่วงหน้ า : 27 ธันวาคม 2559 – 3 มกราคม 2560

ค่าธรรมเนี ยมของกองทุน

• ค่าธรรมเนี ยมที่ เรียกเก็บจากลูกค้า
ไม่มี
• ค่าธรรมเนี ยมที่ เรียกเก็บจากกองทุน
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ค่าธรรมเนี ยมผูด้ แู ลผลประโยชน์
ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียน

*ตราสารที่ลงทุน
ประมาณการผลตอบแทนของ
ข้อมูล
ตราสารที่ลงทุนในรูปเงิ นบาท
ณ 28 มี.ค. 2559
(ต่อปี )
1.39%
1. ตั ๋วเงินคลัง
2. เงินฝากประจาสถาบันการเงิน
1.25%
เช่น ICBC(Thai), TMB, GSB เป็ นต้น.
0.10%
3. อื่น ๆ
รวม
ประมาณการค่าใช้จา่ ยกองทุน** (ถ้ามี)
ประมาณการผลตอบแทน

: ไม่เกิ น 0.40% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
: ไม่เกิ น 0.04% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
: ไม่เกิ น 0.06% ต่อปี ของมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ

ระยะเวลาการลงทุน
โดยประมาณ

สัดส่วนการลงทุน
โดยประมาณ

3 เดือน

99.90%

ประมาณการผลตอบแทนที่
กองทุนจะได้รบั ในรูปเงิ นบาท
(ต่อปี )
1.3886%

3 เดือน

0.00%

0.0000%

3 เดือน

0.10%
100.00%

0.0001%
1.39%
(0.29%)
1.10%
แหล่งที่มาของข้ อมูล : ThaiBMA ณ วันที่ 26 ก.ย. 2559

* ทัง้ นี้ ตราสารทีล่ งทุนและ/หรือสัดส่วนทีล่ งทุนอาจมีการเปลีย่ นแปลง หากสภาวะตลาดมีการเปลีย่ นแปลงไปหรือเป็ นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน ซึง่ อาจทาให้ประมาณ
การผลตอบแทนมีการเปลีย่ นแปลงได้
** ค่าใช้จ่ายของกองทุนสามารถเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่เกินจากทีร่ ะบุไว้ในโครงการข้อ 23

คำเตือน : ทำควำมเข้ำใจลักษณะสิ นค้ำ เงื่อนไขผลตอบแทน และควำมเสี่ยงก่อนตัดสิ นใจลงทุน ผลกำรดำเนิ นงำนในอดีต/ผลกำรเปรียบเทียบผล
กำรดำเนิ นงำนที่เกี่ยวข้องกับผลิ ตภัณฑ์ในตลำดทุนมิ ได้เป็ นสิ่ งยืนยันถึงผลกำรดำเนิ นงำนในอนำคต หำกไม่สำมำรถลงทุนให้เป็ นไปตำมที่ กำหนด
ไว้เนื่ องจำกสภำวะตลำดมีกำรเปลี่ยนแปลงไป ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอำจไม่ได้รบั ผลตอบแทนตำมอัตรำที่ โฆษณำไว้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ ม:
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) โทร. 0-2786-2222
ธนาคารยูโอบีทุกสาขา และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นๆ

