
 
 

 
 
 

หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
 

กองทุนเปิด มุ่งรกัษาเงินต้นเพ่ือการเล้ียงชีพ 5 

      Capital Protected Retirement Mutual Fund 5 : CPRMF5 
 
                   

ประเภทกองทุน  : กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพแบบมุง่รักษาเงินต้น 
 
อายุโครงการ  : ไมก่ าหนด 
 
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตัง้และจัดการกองทุนรวม : 24 พฤศจิกายน 2549 
 
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม :   25 ธนัวาคม 2549 
 
นโยบายการลงทุน  :   

โดยหลกัแล้วทรัพย์สินของ “กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลีย้งชีพ 5” จะถกูแบ่งออกเป็น 2 ส่วน เพื่อน ามาลงทุน  
แยกตามวตัถปุระสงค์ได้ดงัตอ่ไปนี:้-  

สว่นท่ี 1   เพื่อมุง่รักษาเงินลงทนุจ านวน 10 บาท ให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

ส าหรับการลงทุนในส่วนที่ 1 นัน้ เป็นการลงทนุที่มุ่งเน้นถึงความมัน่คงเพื่อให้เกิดความมัน่ใจในอนัที่จะสร้างกลไกในการ
ปกป้องมุ่งรักษาเงินลงทนุให้กบันกัลงทนุ เพื่อที่ ณ รอบปีที่ 5 ซึ่งเป็นวนัครบรอบระยะเวลาการลงทนุของกองทนุรวมแต่ละรอบ  
ผู้ลงทนุยงัคงมีโอกาสได้รับเงินลงทนุจ านวนสบิบาทคืน    

ดงันัน้ การลงทนุในสว่นนีจ้ะเป็นการลงทนุในตราสารแหง่หนีท้ี่เป็นตราสารภาครัฐไทย และ/หรือตราสารภาครัฐตา่งประเทศที่
มีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในสองอันดับแรก และ /หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือบัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออกเพื่อการกู้ ยืมหรือรับเงินจากประชาชน และ/หรือเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือบตัรเงินฝากที่
ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก และ/หรืออาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นที่มีความเสีย่งต ่า หรือมีความเสีย่งเทียบเคียงได้
กบัความเสีย่งในทรัพย์สนิดงักลา่วข้างต้น ทัง้นี ้โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมลูค่ารวมกนั
ทัง้สิน้โดยเฉลีย่ในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   

ทัง้นี ้อตัราสว่นการลงทนุตามวรรคข้างต้นจะไมน่ ามาใช้บงัคบัในช่วงระยะเวลา ท่ีกองทนุรวมมีความจ าเป็นต้องรอการลงทนุ 
หรือเตรียมสภาพคลอ่งเพื่อการด าเนินงานของกองทนุ ได้แก่ ในช่วงระยะเวลา 15 วนันบัแต่วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น
กองทนุรวม และช่วงระยะเวลา 15 วนัก่อนและหลงัวนัซือ้ขายหนว่ยลงทนุแตล่ะรอบ  

ในกรณีที่สถานการณ์การลงทนุไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาด เศรษฐกิจ และการเมืองมีความผนัผวน เกิดภยัพิบตัิ หรือเกิด
เหตกุารณ์ไมป่กติตา่ง ๆ เป็นต้น และ/หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบ จนเป็นเหตใุห้กองทนุจ าเป็นต้อง
ชะลอการลงทนุเป็นการชัว่คราว ดงันัน้ จึงอาจมีบางขณะที่กองทนุไมส่ามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัสว่นการลงทนุท่ีก าหนด 
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ไว้ในโครงการตามข้างต้นได้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะรายงานการไม่สามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัสว่นการลงทนุที่ก าหนดไว้
ในโครงการตามประกาศตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

สว่นท่ี 2 เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

คือสว่นที่เหลือจากส่วนที่ 1 จะเป็นสว่นของการลงทุนที่สามารถเปิดโอกาสให้กบันกัลงทนุในอนัที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดี
หากสภาพเศรษฐกิจของประเทศฟืน้ตวั โดยจะเน้นลงทนุในหลกัทรัพย์ที่คาดวา่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีเป็นหลกั ซึ่งการ
ลงทนุในสว่นนีจ้ะมีทัง้ หุ้น หุ้นกู้  และ/หรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
หรือ ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดให้เป็นตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ้หรือ
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น  

และหากการลงทนุในสว่นที่ 2 นี ้ มีรายได้ที่เกิดจากก าไรจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เกิดขึน้จริง รายได้จากเงินปันผล หรือ
รายได้อื่นๆ เป็นต้น บริษัทจะน ารายได้ที่ได้มาจัดสรรแบ่งออกเป็นสองส่วนเพื่อย้อนกลบัไปลงทนุทัง้ส่วนที่ 1 และสว่นที่ 2 
ตามความเหมาะสมกบัสภาพการณ์ การลงทุนในขณะนัน้ๆ อาทิเช่น ในกรณีที่สภาวะแนวโน้มการลงทุนในตราสารหนีม้ี
เกณฑ์ที่ดีผู้จดัการกองทนุก็จะให้น า้หนกัการลงทนุในตราสารหนีม้ากกว่าตราสารทนุ ในทางตรงกนัข้ามหากคาดว่าสภาวะ
ตลาดตราสารทนุอยูใ่นภาวะที่สดใสผู้จดัการกองทนุก็จะให้น า้หนกัแก่การลงทนุในตราสารทนุมากกวา่ตราสารหนี  ้

ทัง้นี ้กองทุนจะไม่ลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า  และตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Notes) หรือ Credit Linked note 

อนึ่ง บริษัทจัดการ อาจประกาศขยบัเพดานการมุ่งรักษาเงินลงทุนจ านวน 10 บาทนีใ้ห้สงูขึน้ได้ตามความเหมาะสม หาก
บริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นวา่สมควรและเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ อาทิเช่น บริษัทจดัการอาจประกาศยอดการ
มุง่รักษาเงินลงทนุส าหรับรอบถดัไปให้สงูขึน้กวา่ยอดเงินลงทนุ 10 บาทนีไ้ด้ก่อนหรือเมื่อถึงรอบระยะเวลาการลงทนุในแต่ละ
รอบ 5 ปี โดยบริษัทจดัการจะประกาศถึงจ านวนเงินท่ีมุง่รักษาใหมน่ีใ้ห้ทราบทัว่กนั 
 
ผลตอบแทนที่ ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน :     

เนื่องจากผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากการลงทุน คือ ดอกเบีย้รับของตราสารหนีท้ี่กองทุนลงทุนไว้ และก าไรจาก
ส่วนตา่งของราคาหลกัทรัพย์ ซึ่งผลตอบแทนดงักลา่วจะสะท้อนอยู่ในมลูค่าหน่วยลงทนุที่เพิ่มขึน้ ดงันัน้ เมื่อท าการขายคืน
หนว่ยลงทนุ ผู้ลงทนุจึงมีโอกาสได้รับก าไรจากมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้จาก ณ วนัท่ีได้ท าการซือ้หนว่ยลงทนุ 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 15 สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
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ค าถามและค าตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 
 

 

   ค าถามและค าตอบเกี่ยวกับลักษณะที่ส าคัญของกองทุนรวม 

 

1. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีการก าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่
อย่างไร ? 

 กองทนุนีไ้มม่ีการก าหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือไมม่ีการแบง่ชนิดของหนว่ยลงทนุ 

2. กองทุนรวมนีม้ีจ านวนเงนิทุนโครงการเท่าใด ? 

5,000 ล้านบาท และบริษัทจดัการอาจยื่นขออนุมตัิเพิ่มจ านวนเงินทนุของกองทุนจากส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. 
ภายหลงัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และไม่ถือเป็น
การแก้ไขโครงการ 

3. กองทุนรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส าหรับเงนิลงทุนลักษณะใด ? 

เพื่อให้ผู้ลงทนุได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษี ในการลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ผู้ลงทนุจะต้องถือหน่วยลงทนุไว้
ไม่น้อยกว่า 5 ปี นบัตัง้แต่วนัซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรก และไถ่ถอนหน่วยลงทนุดงักลา่วเมื่อมีอายไุม่ต ่ากว่า 55 ปีบริบรูณ์ 
ดงันัน้ เงินลงทนุท่ีน ามาลงทนุจะต้องเป็นเงินออมระยะยาว และเป็นเงินลงทนุสว่นที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทนุได้
ในระดบัต ่าถึงปานกลาง 

4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน ? 

 การเปลีย่นแปลงของราคาตราสารท่ีกองทนุลงทนุ    

การได้รับผลกระทบจาก ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะตลาด อตัราดอกเบีย้ ความผนัผวนของค่าเงิน มีผลให้ราคา
ตราสารมีการเปลี่ยนแปลงขึน้ลงได้ เช่น ราคาของตราสารหนี ้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับอตัราดอกเบีย้ 
หรือราคาของหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์จะเปลีย่นแปลงไปตามสภาวะตลาดตลอดเวลา เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาตราสารท่ีกองทนุลงทนุดงักลา่ว จะสะท้อนอยูใ่นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ (NAV)  

 ความสามารถในการด าเนินธุรกิจและความสามารถในการช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร   

ความสามารถในการด าเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดงักลา่ว จะบ่งบอกถึงศกัยภาพ และความเข้มแข็งขององค์กร
ธุรกิจนัน้ๆ ซึง่จะมีผลถึงความสามารถในการช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร และจะถกูสะท้อนออกมาในราคาของหุ้นที่มี
การขึน้หรือลงในขณะนัน้ๆ  

 การขาดสภาพคลอ่งของตราสาร  

การท่ีตราสารท่ีกองทนุถืออยูน่ัน้ขาดสภาพคลอ่ง โดยการซือ้ขายเปลีย่นมือของตราสารมีจ านวนครัง้และปริมาณน้อย 
อาจท าให้กองทนุไมส่ามารถขายตราสารในช่วงเวลาและราคาที่ต้องการได้   

 

 

 



  

กองทนุเปิด มุง่รักษาเงินต้นเพื่อการเลีย้งชีพ 5                2 

5. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่ มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่ มุ่งเน้นจะมุ่งรักษาเงินต้นหรือไม่ 
อย่างไร ? 

กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมมุ่งรักษาเงินต้น โดยสามารถสรุปข้อมูลเก่ียวกับจ านวนเงินที่คุ้มครองและระยะเวลาที่
คุ้ มครองได้ดงันี ้

 ข้อมลูเก่ียวกบัจ านวนเงินท่ีคุ้มครอง 

ณ สิน้รอบปีที่ 5 ซึง่เป็นวนัครบรอบระยะเวลาการลงทนุของกองทนุรวมแตล่ะรอบ ผู้ลงทนุจะได้รับเงินลงทนุคืนทัง้สิน้
ไมต่ ่ากวา่ 10 บาท (ถ้าผู้ลงทนุไถ่ถอนหนว่ยลงทนุ) 

อนึง่ บริษัทจดัการ อาจประกาศขยบัเพดานการมุ่งรักษาเงินลงทนุจ านวน 10 บาทนีใ้ห้สงูขึน้ได้ตามความเหมาะสม 
หากบริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรและเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจประกาศยอด
การมุ่งรักษาเงินลงทนุส าหรับรอบถัดไปให้สงูขึน้กว่ายอดเงินลงทนุ 10 บาทนีไ้ด้ก่อนหรือเมื่อถึงรอบระยะเวลาการ
ลงทนุในแตล่ะรอบ 5 ปี โดยบริษัทจดัการจะประกาศถึงจ านวนเงินท่ีมุง่รักษาใหมน่ีใ้ห้ทราบทัว่กนั 

 ข้อมลูเก่ียวกบัระยะเวลาการมุง่รักษาเงินต้น 

การมุ่งรักษาเงินต้นจะเร่ิมตัง้แต่วนัเร่ิมลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุวนัแรก จนถึงวนัสิน้รอบปีที่ 5 ซึ่งเป็นวนัครบรอบ
ระยะเวลาการลงทนุของกองทนุรวมแตล่ะรอบ 

6 กองทุนรวมมุ่งรักษาเงนิต้นแตกต่างจากกองทุนรวมมีประกันอย่างไร ? 

กองทนุรวมมุง่รักษาเงินต้นจะไมไ่ด้รับประกนัเงินลงทนุหรือผลตอบแทน แต่เงินลงทนุในสว่นที่มุ่งรักษาเงินต้นกองทนุจะ
เน้นลงทุนในตราสารการเงินที่มีคุณภาพ และมีความเสี่ยงต ่า เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินลงทุนคืนทัง้จ านวนเมื่อ
ครบก าหนดเวลาไถ่ถอน ส าหรับกองทนุรวมมีประกนัจะมีการรับประกนัเงินลงทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยบริษัทจดัการ
จะแตง่ตัง้บคุคลที่สามขึน้มาเป็นผู้ประกนัเงินลงทนุดงักลา่ว 

7. ผู้ลงทุนในกองทุนนีมี้โอกาสที่จะไม่ได้รับคืนเงนิต้นหรือไม่ อย่างไร ? 

เนื่องจากเงินลงทุนในส่วนที่มุ่งรักษาเงินต้น กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารการเงินที่มีคุณภาพ และมีความเสี่ยงต ่า 
ดงันัน้ในสภาวการณ์ปกติหากผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้ถือหนว่ยลงทนุไว้จนครบรอบการลงทนุโอกาสที่จะไมไ่ด้รับคืนเงินต้นจึง
น้อยมาก 
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8. กองทุนนีม้ีเงื่อนไขการมุ่งรักษาเงนิต้น และมีกลไกการมุ่งรักษาเงนิต้นอย่างไร ? 

ตัวอย่างตารางแสดงกลไกการมุ่งรักษาเงนิต้น * 

 สัดส่วนการ
ลงทุน 

 

อัตรา
ผลตอบแทน 

(ต่อปี) 

มูลค่าหน่วย
ลงทุน ณ วนั
เร่ิมลงทุน 
(บาท) 

ผลตอบแทน 
จากการ
ลงทุน 

ต่อหน่วย
ลงทุน 

(ต่อ 5 ปี) 
 (บาท) **** 

มูลค่าหน่วย
ลงทุนเมื่อ
ครบรอบ

การลงทุน 5 
ปี 

(บาท) 

สว่นท่ี 1      
- พนัธบตัรรัฐบาล# 1 8.84% 3.25%** 1.2793 0.1871 1.4664 
- พนัธบตัรรัฐบาล# 2 77.28% 2.80%** 11.1840 2.1250 13.3090 

สว่นท่ี 2      
- เงินฝาก และ/หรือตราสาร
ภาครัฐ 

1.03% 1.95%*** 0.1491 0.0145 0.1636 

- หลกัทรัพย์อื่นเพื่อวตัถปุระสงค์
ในการสร้างผลตอบแทนที่ด ี

12.85% (100%) 1.8597  0.0000 

รวม 100%  14.4721  14.9390 

(หกั) คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน  (0.63%)*****   (0.4669) 

มูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิ     14.4721 

หมายเหตุ : *   ตารางแสดงกลไกการมุ่งรักษาเงินต้นนีเ้ป็นเพียงตวัอย่างที่แสดงให้เห็นถึงกลไกการมุ่งรักษาเงินต้น
เทา่นัน้ ผลตอบแทนที่เกิดขึน้จริงขึน้อยู่กบัสภาวะการลงทนุ และปัจจยัอื่นๆ ผู้ลงทนุจึงควรน าข้อมลูนีไ้ป
ใช้เพียงเพื่อการศกึษาให้เข้าใจถึงกลไก และวิธีการลงทนุท่ีมุง่เน้นการมุง่รักษาเงินต้นเทา่นัน้ 

 ** อตัราผลตอบแทนจากสมาคมตราสารหนีไ้ทย ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2556 

 *** อตัราดอกเบีย้เงินฝากของธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2556 

 ****  คิดจากผลตอบแทนดอกเบีย้ที่คาดวา่จะได้รับในอนาคต 

 *****  ค่าใช้จ่ายรวม/ค่าธรรมเนียมรวมซึ่งเรียกเก็บจากกองทุนรวมอาจปรับขึน้หรือลงได้ เพื่อให้สามารถมุ่ง
รักษาเงินต้นได้ แต่ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด ตามที่ระบไุว้ใน
โครงการหรือหนงัสอืชีช้วน 

9. กองทุนรวมนีม้ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

 วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี  :  ทกุวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทกุปี 

 

 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 

255525555dddSSSSSSdddd
d222222111SSS263332553
3rvveeeerr//25532553/255/

25532552 
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   ค าถามและค าตอบเกี่ยวกับข้อก าหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 

 

1. กองทุนรวมนีม้ีวิธีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 

 การสั่งซือ้หน่วยลงทุน 

ทา่นสามารถลงทนุเป็นจ านวนเงินขัน้ต ่า ดงันี ้

การสั่งซือ้ครัง้แรก การสั่งซือ้ครัง้ถดัไป 
ไมก่ าหนด ไมก่ าหนด 

ผู้สนใจลงทนุสามารถสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในช่วงเวลา ดงันี ้ 
- ทุก ๆ รอบ 5 ปี   

บริษัทจดัการจะเปิดให้มีการเสนอขายหนว่ยลงทนุ ในช่วง 5 วนัท าการสดุท้ายของเดือนพฤศจิกายนของทกุรอบ 5  ปี 
ระหวา่งเวลาเปิดท าการธนาคารพาณิชย์ ถึงเวลา 15.30 น.โดยยกเว้นสว่นตา่งคา่ขายหนว่ยลงทนุ  

- ทุก ๆ ปี   
หากผู้สนใจรายใดประสงค์จะสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ในวนั เวลาที่ไมต่รงกบัรอบระยะเวลา 5 ปีดงักลา่วข้างต้น ก็อาจ
กระท าได้ โดยบริษัทจดัการจะเปิดให้มีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในช่วง 5 วนัท าการสดุท้ายของเดือนพฤศจิกายนของ
ทกุปี แต่ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเรียกเก็บสว่นต่างค่าขายหน่วยลงทนุ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 5 ของมลูค่าหน่วยลงทุน   
ที่ใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ 

 
การท ารายการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุก่อนเวลา 15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวนัท าการซือ้นัน้ และการท ารายการหลงั
เวลา 15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวนัท าการซือ้ถดัไป 

(โปรดศึกษาวิธีการ และเง่ือนไขการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอย่างละเอียด ในหนังสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการข้อ 6 “การ
เสนอขายภายหลงัเสนอขายครัง้แรก”) 
 
ทา่นสามารถสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ โดยผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี ้ 
- บริษัทจดัการ  
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั  
โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377  

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้าม)ี  
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอื่นที่บริษัทจดัการแตง่ตัง้ขึน้  
 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องช าระเงินค่าซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนท่ีสัง่ซือ้ โดยช าระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือค าสัง่หกั
บญัชีธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัที่ตามวนัที่ที่สัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะ 
สัง่จ่ายเพื่อบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพื่อการนีข้องธนาคารดงัตอ่ไปนี ้ 
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- ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน)  
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  
- ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  
- ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน)  
- ธนาคารกรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 
- ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

และบญัชีสัง่ซือ้อื่น ๆ ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั  

โดยระบุช่ือ ที่อยู่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้สัง่ซือ้ลงบนด้านหลงัของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อ
ผลประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ  

กรณีสัง่ซือ้ด้วยวิธีอื่นที่มิใช่เงินสด ผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัที่ให้บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินได้ในวนัที่ท าการซื อ้ 
หนว่ยลงทนุนัน้ 
 
- การสั่งซือ้โดยวธีิการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถ “สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ” กองทนุนีก้บักองทนุอื่นที่อนญุาตให้ท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
กนัได้ ผา่นบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุเปิดที่อยูภ่ายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ โดยจะต้อง
เป็นกองทนุเปิดที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนว่าสามารถท าการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุได้เท่านัน้ ทัง้นี ้การสบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุไปมาระหวา่งกองทนุเปิดตา่ง ๆ นัน้ จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วน 
 
- สั่งซือ้ผ่านระบบ Premier Online ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th  
 

- บริการซือ้ผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual Fund by Phone) 
 

- ช่องทางการสั่งซือ้หน่วยลงทุนอื่นๆ (ถ้าม)ี 
 

หมายเหตุ : วิธีการหรือช่องทางการสั่งซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริ ษัทจัดการอาจเปิดและ/หรือไม่เปิด
ให้บริการได้ครบทกุช่องทาง ทัง้นี ้ผู้ที่ประสงค์จะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทจดัการ และ/
หรือสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uobam.co.th/
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 การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
ทา่นสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นจ านวน ดงันี ้

จ านวนเงนิ จ านวนหน่วย 
ไมก่ าหนด ไมก่ าหนด 

ผู้สนใจลงทนุสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุในช่วงเวลา ดงันี ้ 

- ทุก ๆ รอบ 5 ปี  

บริษัทจดัการจะเปิดให้มีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ในช่วง 5 วนัท าการสดุท้ายของเดือนพฤศจิกายนของทกุรอบ 5 ปี 
ระหว่างเวลาเปิดท าการธนาคารพาณิชย์ ถึงเวลา 15.30 น. โดยยกเว้นส่วนต่างค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุน และ
ต้องยื่นค าสัง่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วนัท าการ 

- ทุก ๆ ปี  

หากผู้สนใจรายใดประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุ ในวนั เวลาที่ไม่ตรงกบัรอบระยะเวลา 5 ปี ดงักลา่วข้างต้นก็
อาจกระท าได้ โดยบริษัทจัดการจะเปิดให้มีการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วง 5 วันท าการสุดท้ายของเดือน
พฤศจิกายนของทกุปี แต่ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บสว่นต่างค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 5 
ของมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ และต้องยื่นค าสัง่ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 10 วนัท าการ 

(โปรดศกึษาวิธีการ และเง่ือนไขการขายคืนหนว่ยลงทนุอยา่งละเอียด ในหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการข้อ 7 “การ
รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ”) 
 
ทา่นสามารถสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ โดยผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี ้ 

- ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
 
- ผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual Fund by Phone)  

 
- ผ่านระบบ Premier Online ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th  
 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะด าเนินการหรือมอบหมายให้ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
 
- ช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอื่นๆ (ถ้าม)ี 
 
หมายเหตุ : 
วิธีการหรือช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิดและ /หรือไม่เปิดให้บริการ            
ได้ครบทุกช่องทาง ทัง้นี ้ผู้ที่ประสงค์จะสัง่ขายหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือ
สถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 
 
 
 

http://www.uobam.co.th/
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2. กรณีใดที่บริษัทจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ?  
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ทัง้หมดหรือบางสว่น และ/หรือปฏิเสธที่จะให้
ค าแนะน าการลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้:-  
1.  กรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ อาจมีผลท าให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรายนัน้ๆ ถือหน่วยลงทุนมากกว่า
ร้อยละ 5.0 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 
2. กรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทนุเกินกว่าจ านวนเงินทนุของโครงการตามที่ได้รับอนมุตัิ
จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.    
3. กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซือ้หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม 
ความเป็นจริง และ/หรือไมค่รบถ้วน 
4. กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซือ้หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม  
ความเป็นจริง และ/หรือไมค่รบถ้วนทัง้ตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อก าหนดของ
บริษัทจดัการ 
5. กรณีที่มีเหตอุนัควรสงสยัว่าผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือบคุคลที่เก่ียวข้องกับผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน 
และ/หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เป็นบคุคลที่มีความเก่ียวข้องกบัการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย   
6. บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นวา่เป็นประโยชน์โดยรวมตอ่กองทนุหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือกรณีที่การสัง่ซือ้
หน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ทัง้นี ้เพื่อเป็นการ
รักษาผลประโยชน์โดยรวมของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ ช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของ
บริษัทจดัการเป็นหลกั  
7. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้ และ/หรือการจดัสรรหน่วยลงทนุทัง้หมด หากคาดการณ์ได้ว่า การจดัตัง้
และ/หรือการลงทนุของกองทนุไมเ่หมาะสม และ/หรือไม่เป็นประโยชน์โดยรวมต่อนกัลงทนุ โดยบริษัทจดัการอาจยกเลิก
การจดัตัง้กองทนุและคืนเงินคา่จองซือ้ให้กบันกัลงทนุโดยเร็ว  
 

3. กองทุนรวมนีม้ีข้อก าหนดเกี่ยวกับการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซือ้
คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่ รับไว้แล้ว และการหยุดรับค าสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ? 

การเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

บริษัทจดัการอาจเลือ่นก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่ายจ่ายโอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล    
(2) มีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้แล้ว  แตใ่นช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการยงัไมไ่ด้ช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรอง
ข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถกูต้องนัน้ต่าง
จากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 
(3) มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืนหน่วย
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ลงทนุที่ไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 
ของราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

การเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดัการอาจเลือ่นได้ไม่
เกิน 10 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนัจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้การผอ่นผนัดงักลา่วไมร่วมกรณีตาม (1) และบริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ประกาศการเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสถานที่ติดต่อ
ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีได้มีค าสัง่ขายคืน
หนว่ยลงทนุทราบโดยพลนั  
(2) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ และจัดท ารายงานในเร่ืองดงักลา่ว พร้อมทัง้แสดงเหตผุล
และหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา
จากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ด าเนินการดงักลา่วแทนก็ได้ 
(3) ในระหวา่งที่บริษัทจดัการเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุนัน้หากถึงวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุวนั
อื่น และมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนั น้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการ
จะต้องช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ยงัค้างอยู่ให้เสร็จสิน้ก่อน แล้วจึงช าระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุในวนันัน้ๆ ตอ่ไป 
 
การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 

1  บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไมข่าย หรือไมรั่บซือ้คืน ตามค าสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืนได้ 
เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ 

(2)  บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี ้โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระท าได้ไม่เกิน 1 วนัท าการ  เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลาดงักลา่ว
จากส านกังาน 

(ก)  มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล 

(ข)  ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

(ค)  มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

(3)  กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัส าคญั 

(ก)  ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ  ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนใน
หลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แหง่นัน้เกินกวา่ร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

(ข)  มีเหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และท าให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 

(ค)  มีเหตุที่ท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 
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(4)  เป็นการไมข่ายหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแก่ผู้ลงทนุ
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดงันี ้

(ก)  บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระท าอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี  ้

1.  การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ 

2.  การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

3.  การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิโดยบคุคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 

(ข)  บริษัทจัดการกองทนุรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จักลกูค้า และตรวจสอบ เพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ใน
สาระส าคญั 

(5)  อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจดัการ
ของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการด ารงเงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการ
กองทนุรวม การจดัการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และการจดัจ าหน่าย
หลกัทรัพย์ที่เป็นหนว่ยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ซึง่ให้กระท าได้ไมเ่กิน 3 วนัท าการ 

(6) อยูใ่นระหวา่งด าเนินการเพื่อเลกิกองทนุรวม ตามข้อ 22.1.2 ในสว่นข้อผกูพนั 

2.   เมื่อปรากฏเหตตุามข้อ 1. และบริษัทจดัการกองทนุรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืน หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ หรือ
ค าสัง่ขายคืนให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

(1)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนโดยพลนั และหาก
เป็นเหตตุามข้อ 1. (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับค า
สัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนัด้วย 

(2)  รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืน หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืน พร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงาน
แผนการด าเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ ให้ส านกังานทราบโดยพลนั 

(3)  ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทนุรวมไมข่าย หรือไม่รับซือ้คืน หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืน ตามข้อ 1. (1) (2) 
(3) และ (5) เกิน 1 วนัท าการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมด าเนินการดงันี ้ก่อนการเปิดรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืน  

(ก)  รายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืน และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ วนัท าการสดุท้าย
ก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านกังานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืน  

(ข)  แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซือ้คืน ตลอดจนเปิดเผย
ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 

3. ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทพบว่าราคาขาย
หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดย
แจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่มีค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการหยดุขายหนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่น
และผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใด  ๆโดยพลนั 

4. ในกรณีที่วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัท่ีส านกังานได้ประกาศก าหนดให้เป็นวนัหยดุท าการ
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
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ส าหรับวนัดงักลา่ว และแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับค าสัง่ในกรณีดงักลา่วไม่น้อยกว่า 5 วนั
ท าการก่อนถึงวนัหยดุท าการเป็นกรณีพิเศษนัน้ โดยจดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ในการซือ้ขาย
หนว่ยลงทนุทกุแหง่ของบริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้สนบัสนนุการขาย หรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 

การหยดุขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการ
หยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่
เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกไปได้ 
 

4. วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถ “สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน” กองทุนนีก้ับกองทุนอื่นที่อนุญาตให้ท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน    
กนัได้ ผา่นบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

 ทุก ๆ รอบ 5 ปี  

บริษัทจดัการจะเปิดให้มีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วง 5 วนัท าการสดุท้ายของเดือนพฤศจิกายน ของทกุรอบ 5 ปี  
โดยยกเว้นสว่นตา่งคา่ขาย / รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
 ทุก ๆ  ปี  

 หากผู้สนใจรายใดประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ในวนั เวลาที่ไม่ตรงกบัรอบระยะเวลา  5 ปี ดงักลา่วข้างต้น ก็อาจ
กระท าได้ โดยบริษัทจดัการจะเปิดให้มีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในช่วง 5 วนัท าการสดุท้ายของเดือนพฤศจิกายนของทกุปี 
แต่ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บส่วนต่างส่วนต่างค่าขาย / รับซือ้คืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่า      
หนว่ยลงทนุที่ใช้ค านวณราคาขาย/ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  

ทัง้นี ้หากกรณีที่เป็นการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุขาออก คือ ออกจากกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ “กองทนุเปิด มุ่งรักษาเงินต้น
เพื่อการเลีย้งชีพ 5” (“กองทุนเปิดต้นทาง”) ไปเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพอื่น (“กองทุนเปิดปลายทาง”)  
ผู้ประสงค์จะสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจะต้องยื่นค าสัง่ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 10 วนัท าการ 

(โปรดศึกษาวิธีการ และเง่ือนไขการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอย่างละเอียด ในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการในหวัข้อ 
“การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ”) 
 

5. กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดการโอนไว้อย่างไร ? 

1. ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการตลาดทนุหรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2. บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุของกองทุนรวม
เพื่อการเลีย้งชีพ ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
 

6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้คืน
หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ทา่นสามารถติดตามมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th   

http://www.uobam.co.th/
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  ค าถามและค าตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถอืหน่วยลงทุน 
 

1. กองทุนรวมนีม้กีารออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

-  ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ 

-  หนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ 

บริษัทจัดการจะด าเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / ใบเสร็จรับเงิน / 
ใบก ากบัภาษี” ทกุครัง้ที่มีการสัง่ซือ้หรือขายคืนหนว่ยลงทนุ เพื่อเป็นการยืนยนัจ านวนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
และจะจัดส่งให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัท าการถัดจากวันที่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน 
ครัง้แรก หรือภายใน 4 วนัท าการนบัแตว่นัท าการถดัจากวนัท่ีซือ้ขายหนว่ยลงทนุในช่วงการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ
ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก อนึง่ เอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ จะจดัสง่โดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนเป็นผู้มอบให้ แล้วแตก่รณี 

2. ผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถกูจ ากัดสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข อย่างไร ? 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้าจถกูจ ากดัสิทธิ กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงสว่นที่เกินดงักลา่ว 
เว้นแตเ่ป็นกรณีกองทนุรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักลา่วมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียว 
จะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่วได้เต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 

3. ช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้
สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ? 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิธิออกเสยีงและการด าเนินการใช้สทิธิออกเสยีงของบริษัทจดัการได้
ที่ website ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th 

4. กองทุนรวมนีม้ีช่องทางและวิธีการร้องเรียน อย่างไร ? 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถติดตอ่ได้ที่  

- บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท์ 0-2786-2222  หรือ 
- ส านกังาน ก.ล.ต. (Help Centre) โทรศพัท์ 0-2033-9999    

5. กองทุนรวมนีม้ีนโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไร ? 

ไมม่ี 
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  ค าถามและค าตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินการของกองทุนรวม 
 

1. รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร  

รายชื่อกรรมการ  

1. นายล ีไหว ไฟ                                                  ประธานคณะกรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต  กรรมการ 
3. นายสญัชยั อภิศกัดิ์ศิริกลุ  กรรมการ 
4. นางกญัลกิา บษุปวนิช  กรรมการ 
5. นายวนา พลูผล  กรรมการ 
    และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา    พลูผล   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
2. นางสนุรี   พิบลูย์ศกัดิ์กลุ  กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบตัิการ  
3. นายเจิดพนัธุ์  นิธยายน   กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ  
4. นางสาวรัชดา  ตัง้หะรัฐ    กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ  

2. จ านวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 

จ านวน 104 กองทนุ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563) 

3. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  

เทา่กบั 67,940,172.60 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563) 

4. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน  

IC Governance 
1. นายวนา พลูผล ประธานคณะกรรมการ IC Governance 
2. นางเฟง ฟาง กรรมการ 
3. นางสนุรี พิบลูย์ศกัดิ์กลุ กรรมการ 
4. นางสาวรัชดา ตัง้หะรัฐ กรรมการ 
5. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน กรรมการ 
6. นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ กรรมการ 
7. นายจารุวตัร ปรีดิ์เปรมกลุ กรรมการ 
8. นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร กรรมการ 
9. นางวิภาดา ลภัยพร กรรมการ 
10. นายปราโมทย์ เล้าสมบรูณ์ กรรมการ  
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IC Asset Allocation 
1. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation 
2. นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ กรรมการ 
3. นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ กรรมการ 
4. นายสทิธิศกัดิ ์ ณฐัวฒุ ิ กรรมการ 
5. นายชยัยนัต์ จนัทนคีรี กรรมการ 
6. นายชยัพฤกษ์ กลุกาญจนาธร กรรมการ 
7. นายธนกร ธรรมลงกรต กรรมการ 
8. นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลกิลุ กรรมการ 
9. นายจารุวตัร ปรีดิ์เปรมกลุ กรรมการ 
10. นางสาวลนิดา อบุลเรียบร้อย กรรมการ 
11. นายวีรยทุธ หลห์ีละเมียร กรรมการ 
12.  นางสาวชนษิฎา วีรานวุตัติ ์ กรรมการ 
13. นางสาวอญัชล ี งามวฒุกิลุ กรรมการ 
14. นางสาวนนัทนชั กิติเฉลมิเกียรต ิ กรรมการ 
15. นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร กรรมการ 
16. นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรตชิยั กรรมการ 
17. นางสาวสริิอนงค์ ปิยสนัติวงศ์ กรรมการ 
18. นายฐิติรัฐ รัตนสงิห์ กรรมการ 
19.    นางสาวช่ืนสมุน พรสกลุศกัดิ ์ กรรมการ 

 
 

5. รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การท างานที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
กองทุนรวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 11 มกราคม 2564) 

ช่ือ ต าแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ท างาน 

ที่เกี่ยวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นายจารุวัตร ปรีดิ์เปรมกุล* 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ, 
ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ  

  วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต 
 (สถิติประยกุต์), สถาบนับณัฑิต 
พฒันบริหารศาสตร์ (เกียรตินิยม) 

  วิทยาศาสตร์บณัฑิต  
 (เทคนิคการแพทย์), 
มหาวิทยาลยัมหดิล 

 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี ้   
ในประเทศ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทนุ               
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ,  
บงล.มหาธนกิจ จ ากดั (มหาชน) 

 นกัวิเคราะห์อาวโุส (ฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์),                              
บงล. จีเอฟ จ ากดั (มหาชน) 

 

หวัหน้าฝ่ายการ
ลงทนุ 

ตราสารหนีใ้น
ประเทศ 
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ช่ือ ต าแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ท างาน 

ที่เกี่ยวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นางสาวชนิษฎา วีรานุวัตติ์ 
ผู้อ านวยการอาวโุส (2),  

ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ 

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

  บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน),
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ผู้อ านวยการอาวโุส (2),ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี ้   
ในประเทศ, บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ผู้อ านวยการอาวโุส, ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี,้     
บลจ.ยโูอบี (ไทย) จ ากดั 

 ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี,้  
บลจ. ไอเอ็นจี จ ากดั  

 ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี,้  
บลจ. บวัหลวง จ ากดั 

 ผู้ชว่ยผู้จดัการกองทนุตราสารหนี,้  
บลจ. บวัหลวง จ ากดั 

ฝ่ายการลงทนุ 

ตราสารหนีใ้น
ประเทศ 

นางสาวอัญชลี งามวุฒิกุล*, CFA 
ผู้อ านวยการอาวโุส (2),                       
ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ  

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต(การเงิน), 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน),
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 ผู้อ านวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสาร
หนีใ้นประเทศ, บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี,้ 
บลจ.ยโูอบี(ไทย) จ ากดั 

 ผู้จดัการลงทนุตราสารหนี,้  
บลจ. อยธุยาเจเอฟ จ ากดั  

 นกัวิเคราะห์ตราสารหนี ้วิเคราะห์เครดิตทางด้าน 
ตราสารหนี,้ บลจ. อยธุยาเจเอฟ จ ากดั  

 Compliance Officer,                                     
บริษัท ชิน คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ฝ่ายการลงทนุ  
ตราสารหนีใ้น
ประเทศ 

นางสาวลินดา อุบลเรียบร้อย 
ผู้อ านวยการอาวโุส (2), 
ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ  

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน), 
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์            
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน), 
มหาวิทยาลยัอญัสมัชญั 

 ผู้อ านวยการอาวโุส (2) ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี ้   
ในประเทศ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทนุ,                  
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายการลงทนุ,                                
บริษัท แมนไูลฟ์ ประกนัชีวติ จ ากดั 

 ผู้จดัการกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ฝ่ายผลิตภณัฑ์
การเงิน, ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

 เจ้าหน้าที่การตลาด ฝ่ายธุรกิจตลาดทนุ,  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเช่ือ ฝ่ายธุรกิจ 4, 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารหนีใ้น
ประเทศ 

นายวีรยุทธ ห์ลีละเมียร* 
ผู้อ านวยการอาวโุส (2), 
ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ  

  วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน), 
University of Colorado 

  บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน), 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

 ผู้อ านวยการอาวโุส (2) ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี ้   
ในประเทศ, บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั  

 ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทนุ,                     
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ผู้จดัการกองทนุ,  
บลจ.แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ.แอสเซทพลสั จ ากดั 
 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ.ธนชาต จ ากดั 
ที่ปรึกษาการลงทนุ, บล.ภทัร จ ากดั 

ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารหนีใ้น
ประเทศ 
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ช่ือ ต าแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ท างาน 

ที่เกี่ยวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นางสาวพัชราภา มหทัธนกุล*, CFA  

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ,  
ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ 

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน), 
Seattle University, USA 

 บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี), 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ
ในประเทศ, บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทนุ,  
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ ฝ่ายจดัการกองทนุ,  
บลจ.ธนชาต จ ากดั   

 ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทนุ,  
ธนาคารไทยธนาคาร จ ากดั (มหาชน) 

 ผู้ชว่ยผู้จดัการ ฝ่ายวิจยั,  
บริษัทหลกัทรัพย์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั 

 นกัวิเคราะห์อาวโุส ฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์,  
CMIC Finance & Securities Plc. 

 นกัวิเคราะห์ ฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์,  
Nava Finance & Securities Plc. 
 

หวัหน้าฝ่าย 
การลงทนุ 

ตราสารทนุใน
ประเทศ 

 

 

 

 

นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ 
ผู้อ านวยการอาวโุส (2),  

ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ 

 บริหารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด),
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 

 ผู้อ านวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุใน
ประเทศ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 ผู้อ านวยการอาวโุส, ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ,  
บลจ. ยโูอบี (ไทย) จ ากดั 

 นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์,                                
Barclays de Zoete Wedd Securities 
(Thailand)  

 ผู้ชว่ยนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์,    
Barclays de Zoete Wedd Securities 
 

ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารทนุใน
ประเทศ 

นายชัยยันต์ จันทนคีรี, CFA 
ผู้อ านวยการอาวโุส (2),  

ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ 

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน), 
Southern Newhampshire 
University, U.S.A. 

 บริหารธุรกิจบณัฑิต, 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 ผู้อ านวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุใน
ประเทศ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 ผู้อ านวยการ (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ,  
บลจ. ยโูอบี (ไทย) จ ากดั 

 First Vice President / Investment 
Department,  
CIMB-Principal Asset Management Ltd. 

 Senior Assistant Vice President / Private 
Clients Investment Dept., Bualuang 
Securities PLC 

 Assistant Manager / United Securities PLC. 
 Specialist / Bangkok Capital Alliance 

 

ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารทนุใน
ประเทศ 

 

 

 



  

กองทนุเปิด มุง่รักษาเงินต้นเพื่อการเลีย้งชีพ 5                16 

ช่ือ ต าแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ท างาน 

ที่เกี่ยวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นายสิทธิศักดิ์ ณัฐวุฒิ*, CFA 
ผู้อ านวยการอาวโุส (2),  

ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน), 
Seattle University, U.S.A. 

 ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ, 
การเงิน),  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ศิลปศาสตร์บณัฑิต (ภาษาองักฤษ, 
เกียรตินิยมอนัดบั 2),  
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 ผู้อ านวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุใน
ประเทศ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 ผู้อ านวยการอาวโุส, หวัหน้าฝ่ายการลงทนุตราสาร
ทนุ, บลจ. ยโูอบี (ไทย) จ ากดั 

 ผู้ชว่ยผู้อ านวยการลงทนุตราสารทนุ,  
บลจ. กรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  

 ผู้ชว่ยผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ,  

    ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารทนุใน
ประเทศ 

นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาธร* , 
CFA 
ผู้อ านวยการอาวโุส (2),  
ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ 
 

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน),
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  

 วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต 
  (วิศวกรรมเคร่ืองกล), มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

 ผู้อ านวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุใน
ประเทศ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 ผู้จดัการกองทนุอาวโุส, บลจ. แอสเซท พลสั 
จ ากดั 

 ผู้จดัการกองทนุอาวโุส,  
บลจ. เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 

 ผู้จดัการกองทนุอาวโุส, บลจ. ทหารไทย จ ากดั  
 ผู้จดัการกองทนุอาวโุส, บลจ. วรรณ จ ากดั 
 

ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารทนุใน
ประเทศ 

นายธนกร ธรรมลงกรต 
ผู้อ านวยการอาวโุส (1),                   
ฝ่ายเทคโนโลยีการลงทนุ 

 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต 
(การธนาคารและการเงิน)
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (เศรษฐศาสตร์, 
เกียรตินิยมอนัดบั 1)  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

 ผู้อ านวยการอาวโุส (1), ฝ่ายเทคโนโลยีการลงทนุ,                        
บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ผู้จดัการกองทนุ, ฝ่ายบริหารกองทนุ,                     
บลจ. ธนชาต จ ากดั 

 ผู้ชว่ยผู้จดัการกองทนุ, ฝ่ายการจดัการลงทนุ,                          
บลจ. ซีไอเอ็มบี –พรินซิเพิล จ ากดั 

 ที่ปรึกษาการลงทนุ, ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทนุ,                          
บล. ยไูนเต็ด จ ากัด (มหาชน) 

 ที่ปรึกษาการลงทนุ, ฝ่ายจดัการลงทนุ,                                      
บลจ. ยไูนเต็ด (จ ากดั) มหาชน 
 

ฝ่ายเทคโนโลยีการ
ลงทนุ 

 

 

 

 

 

นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิกุล*, 
ผู้อ านวยการ,                                           
ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ 

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  
(การเงิน, เกียรตินิยมอนัดบั 1) 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต  
(วิศวกรรมเคร่ืองมือ, เกียรตินิยม
อนัดบั 1), มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบรีุ 

 ผู้อ านวยการ, ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุใน
ประเทศ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ, บลจ. กรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

 ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ, บลจ. ภทัร จ ากดั 
 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 
 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. ธนชาต จ ากดั 
 ผู้ชว่ยผู้จดัการกองทนุ, บล. เอเซีย พลสั จ ากดั 

 

ฝ่ายการลงทนุ     

 ตราสารทนุใน
ประเทศ 
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ช่ือ ต าแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ท างาน 

ที่เกี่ยวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นางสาวนันทนัช กิติเฉลิมเกียรติ 
ผู้จดัการ,  
ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ  

 

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การเงิน),   
The University of Glasgow, UK 

 ศิลปศาสตร์บณัฑิต      
(เศรษฐศาสตร์ นานาชาติ), 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ                                                 
บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 Investment Analyst,                                                 
บริษัท เอฟดบับลวิดี ประกนัชีวติ จ ากดั 
(มหาชน) 

 Marketing Officer, Institutional Private 
Fund Department, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

 Relationship Manager (Corporate 
Banking), ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั 
(มหาชน) 

ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารหนีใ้น
ประเทศ 

นางสาวช่ืนสุมน พรสกุลศักดิ์, CFA
ผู้อ านวยการอาวโุส (2),  
ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ  
 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต                     
(ธุรกิจระหวา่งประเทศ),                      
South Bank University, London, UK 

 บริหารธุรกิจบณัฑิต                            
(ธุรกิจระหวา่งประเทศ),
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 ผู้อ านวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี ้
ในประเทศ, บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ผู้จดัการกองทนุ,กองทนุบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ 

 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. บวัหลวง จ ากดั 
 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. ธนชาต จ ากัด 

ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารหนีใ้น
ประเทศ 

 

* ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 

 

6. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้มีดงันี ้ 

1. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2626-7777 

2. ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ. :  โทรศพัท์ 1588 หรือ 0-2232-2484 

3. บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์  0-2205-7111 

4. บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จ ากดั : โทรศพัท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000 

5. บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2638-5500 

6. ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2285-1555 

7. ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1558 

8. บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์  0-2658-5050 

9. บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-5800 

10. บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-8000 

11. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-7000 , 0-2099-7000 

12. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จ ากดั : โทรศพัท์ 0-2680-1234 

13. บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-3456 

14. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซิมิโก้ จ ากดั : โทรศพัท์ 0-2695-5000 

15. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  : โทรศพัท์ 0-2635-3123 

16. บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั : โทรศพัท์ 0-2949-1999 
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17. บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2305-9000 

18. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2782-2400 

19. บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2217-8888 

20. บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอ์ส (ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศพัท์ 0-2857-7000 

21. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ ากดั : โทรศพัท์ 0-2660-6677 

22. บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  : โทรศพัท์ 0-2658-8888 

23. บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2618-1111 

24. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จ ากดั : โทรศพัท์ 0-2697-3700 

25. บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศพัท์ 0-2841-9000 

26. บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที จ ากดั : โทรศพัท์ 0-2351-1800 

27. บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จ ากดั : โทรศพัท์ 0-2343-9555 

28. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2648-3600 

29. ธนาคารออมสนิ : โทรศพัท์ 1115 

30. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1327 หรือ 0-2359-0000 

31. บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2080-2888 

32. บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศพัท์ 0-2088-9797 

33. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอเชีย เวลท์ จ ากดั : โทรศพัท์ 0-2207-2100 

34. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหนว่ยลงทนุ เว็ลธ์ เมจิก จ ากดั : โทรศพัท์ 0-2861-5508 หรือ 0-2861-6090 

35. บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2696-0000 , 0-2796-0000 

36. ธนาคารทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2633-6000 

37. บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั : โทรศพัท์ 0-2009-8888 

38. บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ฟินโนมีนา จ ากดั : โทรศพัท์ 0-2026-5100 

39. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหนว่ยลงทนุ โรโบเวลธ์ จ ากดั : โทรศพัท์ 0-2026-6222 

40. บริษัท ฟิลลปิประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2022-5000 

41. บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2274-9400 

42. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหนว่ยลงทนุ แอสเซนด์ เวลธ์ จ ากดั : โทรศพัท์ 0-2016-8600 

  หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอื่นๆ ท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้ขึน้ (ถ้ามี) 
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7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนีค้ือ  

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนีค้ือ  

ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
โทรศพัท์  0-2242-3902-7 

นอกจากหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วยงัมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์
ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุด้วย 
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    ช่องทางที่ ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้

 

1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิม่เติมเก่ียวกบักองทนุได้ที ่

-   บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

-   ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

-   เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  www.uobam.co.th 

2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถอืหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถอืหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจดักา ร 
www.uobam.co.th 

 
 
 
 
  

http://www.uobam.co.th/
http://www.uobam.co.th/
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ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม 
 

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ในตลาด (Market Risk)  

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารที่กองทุนลงทุน ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น การ
เปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและการเมืองทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ และ /
หรือสถานการณ์ของตลาดทนุและตลาดเงิน เป็นต้น 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :     

ส่วนตราสารหนี ้: 

ผู้จดัการกองทนุจะกระจายการลงทนุไปในแต่ละกลุม่ประเภทหลกัทรัพย์ (ตราสาร) กลุม่ธุรกิจ ผู้ออกตราสารหนี ้และ
อายทุี่เหลอืของตราสาร เพื่อปรับลดผลกระทบจากความผนัผวนทางด้านราคาของแตล่ะหลกัทรัพย์ตอ่ผลตอบแทนของ
กองทนุ 

ส่วนตราสารทุน :     

ในภาวะตลาดที่มีความผนัผวนมาก ผู้จดัการกองทนุอาจบริหารความเสี่ยงโดยการปรับสดัสว่นการลงทนุไปลงทนุใน  
ตราสารหนีม้ากขึน้ หรือถือครองเงินสดมากขึน้ 

2. ความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk)  
ความสามารถในการด าเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดงักล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศกัยภาพ ความสามารถในการท าก าไร 
ฐานะการเงิน และความเข้มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึง่จะถกูสะท้อนออกมาในราคาของหุ้นท่ีมีการขึน้หรือลงในขณะนัน้ ๆ  

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :     

ส่วนตราสารหนี ้: 

กองทนุมีนโยบายเน้นลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีคณุภาพสงู โดยเน้นลงทนุในตราสารภาครัฐไทย และ/หรือตราสารภาครัฐ
ตา่งประเทศ ท่ีมีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นสองอนัดบัแรก และ/หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือบตัรเงินฝากที่บริษัทเงินทนุ 
หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก และ/หรือเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือบตัรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้
ออก ซึ่งบริษัทผู้ ออกตราสารดงักล่าวมีแนวโน้มการเจริญเติบโตดีมีความมัน่คง และความสามารถในการช าระหนี ้
ดงันัน้ความเสีย่งในเร่ืองนีจ้ึงอยูใ่นระดบัต ่า 

ส่วนตราสารทุน : 

ความเสี่ยงประเภทนีส้ามารถลดลงได้โดยการกระจายการลงทนุไปในบริษัทต่างๆ ทัง้ที่อยู่ในกลุม่ธุรกิจเดียวกัน และ
กลุม่ธุรกิจอื่นๆ 
นอกจากนี ้ผู้จดัการกองทนุจะท าการติดตามและศกึษาความเป็นไปของธุรกิจและอตุสาหกรรมตา่งๆ อยา่งใกล้ชิด โดย
การออกพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการของบริษัทท่ีกองทนุได้ลงทนุไว้ (Company Visit) ซึ่งจะช่วยให้กองทนุสามารถ
บริหารความเสีย่งได้ดียิ่งขึน้ 
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3. ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร (Credit Risk)   

ความเสี่ยงจากการที่ผู้ ออกตราสารหรือผู้ค า้ประกันตราสารที่กองทุนไปลงทุนปฏิเสธการช าระเงินหรือไม่สามารถ     
ช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ได้ตามที่ก าหนด หรือช าระไมค่รบตามจ านวนที่สญัญาไว้ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : 

กองทนุมีนโยบายเน้นลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีคณุภาพสงู โดยเน้นลงทนุในตราสารภาครัฐไทย และ/หรือตราสารภาครัฐ
ตา่งประเทศ ท่ีมีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นสองอนัดบัแรก และ/หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือบตัรเงินฝากที่บริษัทเงินทนุ 
หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก และ/หรือเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือบตัรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เป็น      
ผู้ออก ดงันัน้ความเสีย่งในเร่ืองนีจ้ึงอยูใ่นระดบัต ่า 

4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk)  

ความเสี่ยงจากการที่ตราสารที่กองทนุถืออยู่นัน้มีสภาพคล่องต ่า โดยการซือ้ขายเปลี่ยนมือของตราสารมีจ านวนครัง้
และปริมาณน้อย อนัเนื่องมาจากอปุสงค์และอปุทานตอ่ตราสารในขณะนัน้ๆ อาจท าให้กองทนุไม่สามารถขายตราสาร
ในช่วงเวลาและราคาที่ต้องการได้   

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :   

ส่วนตราสารหนี ้: 

การบริหารความเสีย่งประเภทนี ้ท าได้โดยการลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีคณุภาพสงู ซึง่เป็นตราสารหลกัที่กองทนุลงทนุอยู่
แล้ว ดงันัน้ ความเสีย่งในเร่ืองนีจ้ึงอยูใ่นระดบัต ่า 

ส่วนตราสารทุน : 

การบริหารความเสี่ยงประเภทนี ้ท าได้โดยการลงทุนในหลกัทรัพย์ที่มีปริมาณหลกัทรัพย์หมุนเวียนในตลาด (Free 
Float) สงู หรือลงทนุในตราสารท่ีผู้ออกเป็นบริษัทท่ีได้รับความนา่เช่ือถือและมีศกัยภาพท่ีดี   
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อตัราส่วนการลงทุน 

 
 

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (Single entity limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย 

  

ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

2 

  

ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ    

2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade แตต่ ่ากวา่ 2 
อนัดบัแรก 

ไมเ่กิน 35% 

  

3 หนว่ย CIS ตามที่ระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.1 
  

ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี
ลกัษณะอยา่งใดอย่างหนึง่ดงันี ้

4.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็น
ประกนั  

  

ไมเ่กิน 20% 

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

5.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรือศกุกู ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศที่ได้รับอนญุาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing 

5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 วนันบัแตว่นัท่ี
ลงทนุ และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ  
5.2.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะ
สงูกวา่ 

(1) 10% หรือ 

(2) น า้หนกัของตราสาร 
ที่ลงทนุใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดติฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั  
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศ
ไทย  
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.9 บริษัทหลกัทรัพย์ 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

5.4 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

5.5 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนันบัแตว่นัท่ี
ลงทนุ ต้องขึน้ทะเบยีนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

6 ทรัพย์สนิดงันี ้

6.1 ตราสารทนุท่ีจดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ส าหรับ
ผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET (แตไ่มร่วมถึงตราสารทนุท่ีผู้ออกตราสารอยู่
ระหวา่งด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มีการเพิกถอนการเป็น
หลกัทรัพย์ซือ้ขายใน SET) 

6.2 ตราสารทนุท่ีออกโดยบริษัทที่จดัตัง้ขึน้ไมว่า่ตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายตา่งประเทศ ซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่วซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET (แตไ่มร่วมถงึบริษัทท่ีอยู่
ระหวา่งด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการ
ซือ้ขายใน SET) 

6.3 หุ้นท่ีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 6.1 

6.4 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
6.4.1 ตราสาร Basel III 
6.4.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.4.3 เป็นตราสารที่มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบยีนใน SET  
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing 

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแต่
อตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) 10% หรือ 

(2) น า้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุใน 
benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

6.4.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหนี ้≤ 397 วนั นบัแต่
วนัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้
6.4.3.3.1 บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.4.4 ในกรณีที่เป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนันบัแตว่นัท่ี
ลงทนุ ต้องขึน้ทะเบยีนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

6.5 DW ที่มี issuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 

6.6 ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคูส่ญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั investment 
grade 
6.6.1 reverse repo 

6.7 หนว่ย infra หรือหนว่ย property / REITs ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
6.7.1 จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบยีนซือ้
ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET (แตไ่ม่
รวมถงึหนว่ยดงักลา่วที่อยูร่ะหวา่งด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มีการ
เพิกถอนหนว่ยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET)  
6.7.2 เป็นหนว่ยของกองทนุท่ีไมไ่ด้มีลกัษณะกระจายการลงทนุใน
กิจการโครงสร้างพืน้ฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเชา่ แล้วแตก่รณี 
(diversified fund) ตามแนวทางที่ส านกังานก าหนด 

 6.8 หนว่ย CIS ตามที่ ระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.2 ทีจ่ดทะเบียน
ซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้
ขายหลกัทรัพย์ส าหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET (แตไ่มร่วมถึงหนว่ย
ดงักลา่วที่อยูร่ะหวา่งด าเนินการแก้ไขเหตทุี่อาจท าให้มกีารเพกิถอน
หนว่ยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET) 
 

7 หนว่ย infra หรือหนว่ย property / REITs ของกองทนุท่ีมีลกัษณะ
กระจายการลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิ
การเช่า แล้วแตก่รณี (diversified fund) ตามแนวทางที่ ส านกังาน
ก าหนด และมีลกัษณะตาม 6.7.1  

ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

8 ทรัพย์สนิอื่นนอกเหนือจากที่ระบใุนข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5%  

*หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไมมี่ข้อก าหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสาร หรือคูส่ญัญา แล้วแตก่รณี  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของ MF  
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ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)** 
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุ
บริษัทท่ีอยูใ่นกลุม่กิจการเดียวกนัหรือ
การเข้าเป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทาง
การเงินกบับริษัทดงักลา่ว  

ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนึง่ดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) 25% หรือ 

(2) น า้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุใน benchmark +10%  

** หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไมมี่ข้อก าหนดเก่ียวกบั group limit  
                      1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของ MF  
                      

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)*** 
  

ข้อ 
ประเภททรัพย์สนิ 

อัตราส่วน 

(% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้
เงิน ที่นิติบคุคลตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถึงสาขาในตา่งประเทศของ
นิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา ดงันี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธนาคารพาณิชย์ 
1.3 บริษัทเงินทนุ 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ 
1.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 

(ไมร่วมถึงทรัพย์สนิท่ี MF ได้รับโอนกรรมสทิธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending)  

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉลีย่ในรอบปี
บญัชี เว้นแตเ่ป็น MF ที่มีอายโุครงการ < 
1 ปีให้เฉลีย่ตามรอบอายกุองทนุ  

- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบั MF ที่อายกุองทนุ
คงเหลอื ≤ 6 เดือน ทัง้นี ้เฉพาะ MF ที่มี
อายโุครงการ ≥ 1 ปี  

  

2 ทรัพย์สนิดงันี ้

2.1 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลีย่นมือแต ่MF ได้
ด าเนินการให้มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ี
กฎหมายก าหนด หรือมเีง่ือนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสาร
ได้ 

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 
12 เดือน  

2.3 total SIP ตามข้อ 7 ของสว่นนี ้ 

(ข้อนีไ้มใ่ช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold 
ที่ลงทนุในตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ตราสารท่ีมีลกัษณะของ
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ที่มี
อายไุมเ่กินอายกุองทนุ หรือรอบการลงทนุของกองทนุ หรือมกีารลงทนุ

รวมกนัไมเ่กิน 25% 
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ข้อ 
ประเภททรัพย์สนิ 

อัตราส่วน 

(% ของ NAV) 

ใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สนิดงักลา่วมีอายสุอดคล้องกบัอายุ
กองทนุ) 

3 หนว่ย infra หรือหนว่ย property  ไมเ่กิน 20% 

4 Reverse repo ไมเ่กิน 25% 

5 Securities lending ไมเ่กิน 25% 

6 ตราสารท่ีมีอนัดบัความนา่เช่ือถือที่ตวัตราสารและผู้ออกตราสารท่ีต ่า
กวา่ที่สามารถลงทนุได้ (non-investment grade / unrated) 

ไมเ่กิน 20% 

7 total SIP ซึง่ได้แก ่
7.1 ทรัพย์สนิตามข้อ 8 ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณ
ตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 

7.2 ตราสาร non-investment grade / unrated) แตไ่มร่วมถึงตราสาร
หนี ้ศกุกู หรือตราสาร Basel III ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
7.2.1 มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในสว่นท่ี 1 : 
อตัราสว่นการลงทนุท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา 
(single entity limit) 
7.2.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ investment grade หรือไม่
มี credit rating 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 

*** หมายเหต ุ: ส าหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของ MF ไมมี่ข้อก าหนดเก่ียวกบั product limit 

 
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมส่ีวนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)  
ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่ กรณีที่เป็นการลงทนุของ MF (ที่มิใชก่องทนุรวมวายภุกัษ์) ทกุ MF รวมกนั
ภายใต้การจดัการของ บริษัทจดัการรายเดยีวกนัต้องมีจ านวนหุ้นของบริษัท
รวมกนั < 25% ของจ านวนสทิธิ ออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทนัน้ (ไมน่บัรวม
การถือหุ้นของกองทนุรวมวายภุกัษ์) 

2 ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึง่ทนุ 
ตราสาร Basel III และศกุกูของผู้
ออกรายใดรายหนึง่ (ไมร่วมถึงตรา
สารหนีภ้าครัฐไทย หรือตราสารหนี ้
ภาครัฐตา่งประเทศ) 

2.1 ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีส้ินทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้
ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีลา่สดุ ทัง้นีใ้นกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนีส้นิทางการเงินที่ออกใหม่ก่อน
ครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสดุ  บลจ.
อาจน ามลูคา่หนีส้นิทางการเงินดงักลา่วมารวมกบัมลูค่าหนีส้ินทางการเงิน
ตามงบการเงินล่าสดุด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนีส้ินทางการเงินนัน้จะต้องเป็น
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  

ข้อมลูที่มีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนีส้ิน
ทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ2 
ให้ใช้อตัราสว่นไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารตาม
ข้อนีข้องผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการ
ยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ(bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ 
 
2.2 ในกรณีทีก่องทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่
และมี credit rating อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ investment grade หรือไมม่ี 
credit rating ให้บริษัทจดัการลงทนุเพื่อกองทนุภายใต้การจดัการของ 
บริษัทจดัการรายเดยีวกนัรวมกนัไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและ
เสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครัง้ เว้นแตก่รณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการ
ยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ  

(อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ช้กบักรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบคุคลดงันี ้ 

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ 
10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตาม 1 – 9) 

3 หนว่ย CIS ของกองทนุใดกองทนุ
หนึง่ 

- ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ย CIS ทัง้หมดของ MF หรือ กองทนุ CIS 
ตา่งประเทศ ท่ีออกหนว่ยนัน้  

- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบัการลงทนุดงันี ้

(1) การลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน  
(1.1) มีขนาดเลก็  
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  

4 หนว่ย infra ของกองทนุใด 
กองทนุหนึง่ 

ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ย infra ทัง้หมดของกองทนุ infra ที่ออก
หนว่ยนัน้ เว้นแตเ่ป็นหนว่ย infra ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดย
ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน 
(1) มีขนาดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
(3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 

5 หนว่ย property / REITs ของ
กองทนุใดกองทนุหนึง่ 

ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ย property ทัง้หมดของกองทนุ property  
ที่ออกหนว่ยนัน้ เว้นแตเ่ป็นหนว่ย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะ
ครบถ้วนดงันี ้โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน 
(1) มีขนาดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
(3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 

1  หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชทีี่ผู้ออกตราสารดงักลา่วได้จดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีนัน้ 
โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายวา่ด้วยวิชาชีพบญัชี หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดบัสากล เชน่ International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally 
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
2  รวมถึงกรณียงัไมค่รบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 

ทัง้นีก้ารค านวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุ และอตัราสว่นการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยการลงทนุของ
กองทนุ และหรือที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน
ลงทุน 

   
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม  อัตราตาม
โครงการ(1) 

เรียกเก็บจริง(2) 
1/01/2563 – 31/12/2563 

เรียกเก็บจริง(2) 
1/01/2562 – 31/12/2562 

เรียกเก็บจริง(2) 
1/01/2561 – 31/12/2561 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด 
 (ที่ประมาณการได้) 

ไม่เกิน 1.2519 1.1984 1.1984 1.1985 

1.1  คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กิน 1.0700 1.0700 1.0700 1.0701(8) 

1.2  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไมเ่กิน 0.0749 0.0214 0.0214 0.0214 

1.3  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ  ไมเ่กิน 0.1070(3) 0.1070 0.1070 0.1070 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (ที่ประมาณการไม่ได้)     

2.1  คา่สอบบญัชี ตามทีจ่่ายจริง 0.0491 0.0490 0.0495 

2.2  คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ ตามทีจ่่ายจริง 0.0053 - - 

2.3  คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ตามทีจ่่ายจริง 0.0003 0.0003 - 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จริงทัง้หมด ไม่เกิน  5.35(4) 1.2531 1.2477 1.2480 

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ตามที่จ่ายจริง 0.01 0.01 0.01 
 

หมายเหต ุ  

(1)  อตัราร้อยละของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วข้างต้น ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืน
ใดท านองเดียวกนั (ถ้ามี) 

(2) คา่ธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วข้างต้น ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดท านองเดียวกนั (ถ้ามี) 

(3)  อตัราร้อยละตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ รวมทัง้คา่ธรรมเนียมและค่าบริการท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
และคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ที่เกิดขึน้เก่ียวเน่ืองกบังานทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตามท่ีจ่ายจริง 

(4)  อตัราร้อยละตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิถวัเฉล่ียระหว่างงวด 

(5) อตัราร้อยละของมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ บวกด้วย สว่นตา่งคา่ขายหน่วยลงทนุ(ถ้ามี) โดยจะแจ้งวนัท่ีเร่ิมคิดค่าธรรมเนียมให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัท าการ 

(6) อัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน หักด้วยส่วนต่างค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุน(ถ้ามี) โดยจะแจ้งวันท่ีเร่ิมคิด
คา่ธรรมเนียมให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัท าการ 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถอืหน่วย
ลงทุน  

อัตราตามโครงการ  เรียกเก็บจริง 
2563 

เรียกเก็บจริง 
2562 

เรียกเก็บจริง 
2561 

1. คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (5) ไมเ่กิน 1.00 ยกเว้น 

2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (6) ไมเ่กิน 1.00 ยกเว้น 

3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ   

3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุขาเข้า(5) ไมเ่กิน 1.00 ยกเว้น 

3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุขาออก(7) ไมเ่กิน 1.00 0.25 0.25 0.25 

4. คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ  ไมม่ีเนื่องจากไมอ่นญุาตให้โอนหนว่ยลงทนุ 

5. คา่ธรรมเนียมการเปลีย่นช่ือ สกลุ ท่ีอยู ่และการออก
ใบหนว่ยลงทนุ 

รายการละ 50  บาท  รายการละ 50  บาท 

6. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ รายการละ 50 บาท รายการละ 50 บาท 
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(7) อตัราร้อยของมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หกัด้วย สว่นตา่งคา่รับซือ้หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) โดยจะแจ้งวนัท่ีเร่ิมคิดค่าธรรมเนียม
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัท าการ คา่ธรรมเนียมดงักล่าวจะเรียกเก็บในกรณีท่ีเป็นการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกไปยงักองทนุ
รวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอ่ืน โดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ
ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเอง ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีการขายคืนหน่วยลงทนุก่อนครบระยะเวลาการเปิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุปกติ บริษัทจดัการจะ   
คดิคา่สว่นตา่ง คา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ จากผู้ลงทนุในอตัราไม่เกินร้อยละ 5 ของมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

(8)   ค่าธรรมเนียมการจดัการท่ีเรียกเก็บจริงซึง่แสดงเกินกว่าอตัราท่ีระบุไว้ในโครงการ เกิดจากวิธีการค านวณ ทัง้นี ้ในการเรียกเก็บจริงข องค่าธรรมเนียม
ดงักลา่ว บริษัทจดัการจะเรียกเก็บจริงไม่เกินอตัราตามท่ีโครงการระบไุว้ 
 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่ายจากท่ีได้ระบุไว้ในโครงการบริษัทจดัการ  
ขอสงวนสิทธิท่ีจะกระท าการดงักล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งให้ผู้ ถื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า      
60 วนั ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้ดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวม และ            
ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแหง่ของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)    
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กองทุนเปิด มุ่งรกัษาเงินต้นเพ่ือการเล้ียงชีพ 5 

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

ส าหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

      
  

ชื่อบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
ค่านายหน้า 

ซือ้ขายหลักทรัพย์ 
ร้อยละของค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 485.93 13.59 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จ ากดั 449.98 12.58 

3 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 435.02 12.17 

4 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 359.65 10.06 

5 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั 306.03 8.56 

6 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบูีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 288.68 8.07 

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 266.46 7.45 

8 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดติ สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 235.51 6.59 

9 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 156.10 4.37 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 150.81 4.22 

11 อื่นๆ 441.50 12.35 

   รวม  3,575.67                  100.00  
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ตารางสรปุผลการด าเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน    25 ธ.ค. 49 
วันสิน้สุดรอบบัญชี        31 ธ.ค. 63 

 
กองทนุ YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี Percentile ต ัง้แตจ่ดัต ัง้กองทนุ 

ผลตอบแทนของกองทนุรวม -0.31% 1.28% N/A 0.03% N/A -0.31% N/A 0.38% N/A 1.13% N/A 2.05% N/A 3.24% 

ผลตอบแทนตวัชีว้ดั 2.39% 0.46% N/A 0.32% N/A 2.39% N/A 2.69% N/A 2.20% N/A 2.61% N/A 3.31% 

ความผนัผวนของกองทนุ 2.60% 1.06% N/A 1.26% N/A 2.65% N/A 2.05% N/A 1.73% N/A 2.27% N/A 2.98% 

ความผนัผวนของตวัชีว้ดั 0.95% 0.19% N/A 0.24% N/A 0.97% N/A 0.80% N/A 0.64% N/A 0.88% N/A 2.23% 

- ตวัชีว้ดั  = อตัราผลตอบแทนของสินทรัพย์คุ้มครองเงินต้น (Core Asset Index Return) 

- ผลตอบแทนที่มีอายมุากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนร้อยละต่อปี 

- เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมของ
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการด าเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผล
การด าเนินงานในอนาคต 

 

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) : -3.5124% 

 

ความผันผวนของส่วนต่างผลการด าเนินงานและดชันีชีว้ดั (Tracking Error : TE) คือ 2.75% ต่อปี 

Tracking Difference : TD 1 Year คือ -2.70% 
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กองทุนเปิด มุ่งรกัษาเงินต้นเพ่ือการเล้ียงชีพ 5
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

ชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์ 99,600.00

บมจ.ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ 78,078.00

บริษัท เคซีอี  อีเลคโทรนิคส์ จ ำกัด (มหำชน) 99,600.00

บริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) 41,500.00

บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง 198,588.00

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชัน่ จ ำกัด (มหำชน) 36,830.00

บริษัท ซีฟโก้ จ ำกัด (มหำชน) 42,180.00

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) 401,925.00

บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จ ำกัด (มหำชน) 66,025.00

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) 104,120.00

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด (มหำชน) 86,100.00

บริษัท อินโดรำมำ เวนเจอร์ส จ ำกัด (มหำชน) 144,300.00

เคมีภณัฑ์และพลำสติก 302,250.00

พำณิชย์ 658,170.00

บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) 157,950.00

วสัดกุ่อสร้ำงและตกแตง่ 251,300.00

บริษัท ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 132,750.00

บริษัท ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน) 24,500.00

บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) 226,800.00

780,445.00

ธนำคำรเกียรตินำคินภทัร จ ำกัด (มหำชน) 108,675.00

ธนำคำร กสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 135,600.00

ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) 175,000.00

ธนำคำร กรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 74,370.00

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

หุ้นสามัญ 6,168,726.90

ธนำคำร กรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 154,050.00

จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ 6,168,726.90

ธนำคำร
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กองทุนเปิด มุ่งรกัษาเงินต้นเพ่ือการเล้ียงชีพ 5
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

บริษัท ศภุำลยั จ ำกัด (มหำชน) 28,700.00

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) 46,110.00

บริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด (มหำชน) 21,584.00

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จ ำกัด (มหำชน) 68,508.90

พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 271,802.90

บริษัท เซ็นทรัลพฒันำ จ ำกัด (มหำชน) 52,525.00

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ำกัด (มหำชน) 54,375.00

บริษัท วีจีไอ จ ำกัด (มหำชน) 11,305.00

บริษัท แพลน บ ีมีเดีย จ ำกัด (มหำชน) 64,375.00

บมจ เอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด มหำชน 87,150.00

บรรจภุณัฑ์ 87,150.00

บริษัท อินทชั โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) 191,250.00

บริษัท แอดวำนซ์  อินโฟร์  เซอร์วิส จ ำกัด (มหำชน) 352,000.00

สื่อและสิ่งพิมพ์ 75,680.00

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด (มหำชน) 39,904.00

บริษัท บำงกอก เชน ฮอสปิทอล จ ำกัด (มหำชน) 70,720.00

กำรแพทย์ 393,120.00

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 583,154.00

บริษัท กรุงเทพดสุิตเวชกำร จ ำกัด (มหำชน) 322,400.00

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อำหำร จ ำกัด (มหำชน) 163,175.00

บริษัท คำรำบำวกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 80,150.00

บริษัท เถ้ำแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มำร์เก็ตติง้ จ ำกัด (มหำชน) 7,280.00

บริษัท โอสถสภำ จ ำกัด (มหำชน) 71,000.00

บริษัท ศรีสวสัดิ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ำกัด (มหำชน) 223,550.00

บริษัทบริหำรสินทรัพย์ กรุงเทพพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) 122,640.00

อำหำรและเคร่ืองดื่ม 321,605.00

บริษัท รำชธำนีลิสซ่ิง จ ำกัด (มหำชน) 67,392.00

บริษัท ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด (มหำชน) 216,150.00

บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 484,500.00

เงินทนุและหลกัทรัพย์ 413,582.00

บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) 57,200.00

บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ จ ำกัด (มหำชน) 77,000.00

บริษัท บ.ีกริม เพำเวอร์ จ ำกัด (มหำชน) 111,550.00

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) 180,840.00

บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) 95,875.00

พลงังำนและสำธำรณปูโภค 1,223,115.00

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

หุ้นสามัญ 6,168,726.90

จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ 6,168,726.90
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กองทุนเปิด มุ่งรกัษาเงินต้นเพ่ือการเล้ียงชีพ 5
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

หนีส้ินอ่ืน -102,984.25

อ่ืนๆ -101,882.25

ธนำคำร ทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน) 256,446.63

ธนำคำร ยโูอบ ีจ ำกัด (มหำชน) 3,071,278.70

เงนิฝาก 3,327,725.33

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 67,938,624.08

ทรัพย์สินอ่ืน 1,102.00

อำยคุงเหลือ 5-7 ปี 0.00

อำยคุงเหลือ 3-5 ปี 0.00

อำยคุงเหลือมำกกวำ่ 10 ปี 0.00

อำยคุงเหลือ 7 -10 ปี 0.00

อำยคุงเหลือ 1-3 ปี 38,019,865.50

พนัธบตัรธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร พ.ศ. 2558 ครัง้ที่ 1 20,524,188.60

พนัธบตัรรัฐบำลเพ่ือกำรบริหำรหนีเ้งินกู้ โครงกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ครัง้ที่ 1 10,229,913.00

หุ้นกู้ ธนำคำรออมสิน ครัง้ที่ 1/2560 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 27,789,952.50

บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 14,775.00

บริษัท บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) 51,150.00

อำยคุงเหลือน้อยกวำ่ 1 ปี 20,524,188.60

พันธบัตรรัฐบาล 58,544,054.10

ขนสง่ 479,265.00

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน) 29,900.00

บริษัท ทำงดว่นและรถไฟฟ้ำกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 52,290.00

บริษัท ทำ่อำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) 361,050.00

เยื่อกระดำษและกระดำษ 29,900.00

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ

หุ้นสามัญ 6,168,726.90

จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ 6,168,726.90
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รายงานสรปุเงินลงทุน
กองทุนเปิด มุ่งรกัษาเงินต้นเพ่ือการเล้ียงชีพ 5

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนีท้ี่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนีท้ี่เสนอขายในประเทศไทย

86.17(ก) พนัธบตัร

0.000.00

(ง)* ตรำสำรที่มีบริษัทได้รับกำรจดัอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือในระดบัที่ต ่ำกวำ่ investment 

grade หรือ ไมมี่ rating เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้อำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกัน

%NAV

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV

0.000.00

             สดัสว่นสงูสดุ(Upper Limit) ที่บริษัทจดักำรคำดวำ่จะลงทนุในกลุม่ (ง)

58,544,054.10

(ข) ตรำสำรที่ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ ธนำคำรพำณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ

เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้อำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกัน

0.000.00

หมำยเหต ุ *   มลูคำ่ตำมรำคำตลำด และ % NAV ตำมข้อ (ง) ได้รวมตรำสำรที่ตวัตรำสำรได้รับ rating ในระดบั Investment grade ไว้ด้วย

15.00

(ค) ตรำสำรที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดบั investment grade เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง 

ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกัน
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20,524,188.60

27,789,952.50

10,229,913.00
58,544,054.10

รายละเอียดตวัตราสารและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตวั
กองทุนเปิด มุ่งรกัษาเงินต้นเพ่ือการเล้ียงชีพ 5

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

มูลค่าตาม
ราคาตลาด

วันครบ
ก าหนดช่ือตราสาร

พันธบัตร

อันดับความ
น่าเช่ือถอื

ประเภท ผู้ออก มูลค่า
หน้าตั๋ว

ผู้ค า้/ผู้ รับรอง
ผู้สลักหลัง

20,000,000.0026/11/2564GGLB21NA -กระทรวงกำรคลงัธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร

27,000,000.0023/02/2565GSB222A -กระทรวงกำรคลงัธนำคำรออมสิน

รวม

10,000,000.0017/06/2565LB226A -กระทรวงกำรคลงั
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อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด มุ่งรกัษาเงินต้นเพ่ือการเล้ียงชีพ 5 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

1.03% 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด มุ่งรกัษาเงินต้นเพ่ือการเล้ียงชีพ 5 

ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 
 

--ไมม่ี-- 

หมายเหต ุ: 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหนว่ยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ที ่website ของบริษัทจดัการ http://www.uobam.co.th 
  

http://www.uobam.co.th/
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ค าเตือน / ข้อแนะน า 
 

 

 
 

 การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าส านักงานได้  
รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ 
หน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด มุ่งรักษา
เงินต้นเพื่อการเลีย้งชีพ 5 เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนีเ้หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และ
ผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทุนได้ 

 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
หนังสือชีช้วน 

 ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
การลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ เคยได้รับภายในก าหนดเวลา มิฉะนัน้จะต้องช าระเงินเพิ่ม 
และ/หรือเบีย้ปรับตามประมวลรัษฎากร 

 ผู้ลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ไปจ าหน่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกัน 

 กองทุนรวมมุ่งรักษาเงินต้นเป็นเพียงชื่อเรียกประเภทของกองทุนรวมที่จัดนโยบายการลงทุนเพื่อให้เงินต้นของ 
ผู้ถอืหน่วยลงทุนมีความเสี่ยงต ่า โดยกองทุนเปิด มุ่งรักษาเงนิต้นเพื่อการเลีย้งชีพ 5 มิได้รับประกันเงินลงทุนหรือ
ผลตอบแทนจากการลงทุนแต่อย่างใด 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีช้วนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต 
และเม่ือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลีย้งชีพ 5 เป็นกองทุนรวมที่ไม่มีประกัน (Non-Guaranteed Fund) ผู้ลงทุน
อาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนบางส่วนหรือทัง้หมด (possible loss) และ/หรืออาจไม่ได้รับช าระเงินค่าขายคืน 
หน่วยลงทุนบางส่วน หรือทัง้หมด และ/หรือได้รับช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในหนังสือชีช้วน 

 กองทุนนีไ้ม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ค.ศ. 1940 และตามที่แก้ไขเพิ่มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended) หรือ
กฎระเบียบอื่นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในโครงการ และ
หน่วยลงทุนของกองทุนนีไ้ม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และ
ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม (United States Securities Act of 1933 (as amended) หรือกฎระเบียบอื่นใดในลักษณะ
เดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในโครงการ 

ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับคน
สหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตามความหมายที่ก าหนดไว้ใน Regulation S ซึ่งออกภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึ่งความหมายค าว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่า
ทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ้ผู้ถอืหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้แก่ US Person ดังนัน้ บริษัทจัดการ
จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจ าหน่ายให้แก่ US Person 
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ดังนัน้ ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที่จองซือ้หรือในเวลาลงทะเบียน
รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) ว่าตนมิใช่ US Person และมิได้เปิดบัญชีซือ้ขายหน่วยลงทุนเพื่อหรือในนาม
ของ US Person 

 นอกจากผู้ลงทุนจะต้องศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซือ้หน่วยลงทุน เพื่อผลประโยชน์ของ  
ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและท าความเข้าใจเกี่ยวกับ “นโยบายการลงทุน” “ประเภทหลักทรัพย์ที่จะลงทุน
“อัตราส่วนการลงทุน” “ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม” และ “ค าเตือน/ข้อแนะน า” ในหนังสือชีช้วน  
ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญ และ/หรือในหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการโดยละเอียด หากมีข้อสงสัยให้สอบถาม 
ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนหรือผู้ขายหน่วยลงทุนของกองทุน 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั ้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี  
(ประเทศไทย) จ ากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด มุ่งรักษาเงนิต้นเพื่อการเลีย้งชีพ 
5 ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลีย้งชีพ 5 ไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงิน
หรือผลการด าเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

 ผู้สนใจลงทุนที่ มีถิ่นฐานอยู่ ในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้รับภาระในเร่ืองของข้อก าหนด กฎระเบียบ และภาษี 
ต่างๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง  

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มี
ระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ลงทุน
สามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) 
จ ากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญนี ้เป็นเพียงการสรุปใจความส าคัญของหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการเพื่อ
ความกระชับและเข้าใจง่ายเท่านั้น ทัง้นี ้ในการบริหารจัดการกองทุน บริษัทจัดการจะยึดตามรายละเอียด
โครงการจัดการกองทุนที่ได้รับการอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 ในกรณีที่ ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย)  จ ากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลที่ เกี่ยวข้อง ได้ที่
ส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตของส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. 
(http://www.sec.or.th)  

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
ประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ 
เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถก ากับและดูแลการซือ้ขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้  

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการด าเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.uobam.co.th)  

  

http://www.uobamth.co.th/
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 ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพให้เข้าใจ รวมทัง้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
และขอรับคู่มือการลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 ผู้สนใจสั่ งซือ้หน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
ใดๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยแจ้งไว้ 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน อาจพิจารณาขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม ทัง้
ก่อนและภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ
ของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่ ง
การของหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย 

 บริษัทจัดการมีวิธีการติดต่อสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนกับผู้ลงทุนหลายวิธี เช่น ทางไปรษณีย์ ผ่านผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซือ้คืน หรือผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ผู้ลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูล
เกี่ยวกับกองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที่ ผู้ลงทุนได้แสดงความจ านงไว้กับบริษัทจัดการ หากมีข้อสงสัยให้
ติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 บริษัทจัดการอาจปฏิเสธไม่ให้ค าแนะน าการลงทุน และไม่ขายหน่วยลงทุนในกรณีที่ ผู้สั่ งซือ้/ผู้สั่ งสับเปลี่ยน 
หน่วยลงทุนปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน เพื่อประกอบการให้ค าแนะน าที่สอดรับกับระดับ
ความเสี่ยงของกองทุนรวม และ/หรือผู้สั่ งซือ้/ผู้สั่ งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนประสงค์จะลงทุนในกองทุนที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ ผู้สั่ งซือ้/ผู้สั่ งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนยอมรับได้ และผู้สั่ งซือ้/ผู้สั่ งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนไม่ยนิยอม/ไม่ให้ค ายนืยนัรับทราบถงึระดับความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้จากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว และ/
หรือกรณีที่ ผู้สั่งซือ้/ผู้สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้น าส่งเอกสารหลักฐานประกอบการซือ้/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ตามที่ก าหนด 

 บริษัทจัดการอาจพิจารณาระงับการท าธุรกรรมใดๆ กับผู้ลงทุน หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุน หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้อง/เกี่ยวเน่ือง/เกี่ยวพันกับผู้ลงทุน เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง/เกี่ยวเน่ือง/เกี่ยวพันกับการฟอกเงินหรือ
การก่อการร้าย หรืออยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ/สอบสวน/ติดตาม/ต้องสงสัย/ถูกด าเนินคดี และ/หรือ เป็นบุคคลที่มี
ชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้กระท าผิด (Black List) จากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
ในเร่ืองดังกล่าว  

 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเม่ือมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า และผู้ลงทุน
ควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะการเงิน
ของผู้ลงทุนเอง 

 นักลงทุนควรท าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 

 กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมด ดังนัน้ 
หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th 
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กองทนุเปิด มุง่รักษาเงินต้นเพื่อการเลีย้งชีพ 5                1 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด 

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 
www.uobam.co.th 

 


