หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5
Capital Protected Retirement Mutual Fund 5 : CPRMF5
ประเภทกองทุน

:

กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพแบบมุง่ รักษาเงินต้ น

อายุโครงการ

:

ไม่กาหนด

วันที่ได้ รับอนุมัติให้ จัดตัง้ และจัดการกองทุนรวม :
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม :
นโยบายการลงทุน

24 พฤศจิกายน 2549

25 ธันวาคม 2549

:

โดยหลักแล้ วทรัพย์สินของ “กองทุนเปิ ด มุ่งรักษาเงินต้ นเพื่อการเลี ้ยงชีพ 5” จะถูกแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน เพื่อนามาลงทุน
แยกตามวัตถุประสงค์ได้ ดงั ต่อไปนี ้:ส่วนที่ 1 เพื่อมุง่ รักษาเงินลงทุนจานวน 10 บาท ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน
สาหรับการลงทุนในส่วนที่ 1 นัน้ เป็ นการลงทุนที่ม่งุ เน้ นถึงความมัน่ คงเพื่ อให้ เกิดความมัน่ ใจในอันที่จะสร้ างกลไกในการ
ปกป้องมุ่งรักษาเงินลงทุนให้ กบั นักลงทุน เพื่อที่ ณ รอบปี ที่ 5 ซึ่งเป็ นวันครบรอบระยะเวลาการลงทุนของกองทุนรวมแต่ละรอบ
ผู้ลงทุนยังคงมีโอกาสได้ รับเงินลงทุนจานวนสิบบาทคืน
ดังนัน้ การลงทุนในส่วนนี ้จะเป็ นการลงทุนในตราสารแห่งหนี ้ที่เป็ นตราสารภาครัฐไทย และ/หรื อตราสารภาครัฐต่างประเทศที่
มี อัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ อยู่ใ นสองอัน ดับ แรก และ/หรื อ ตั๋ว สัญ ญาใช้ เ งิ น หรื อ บัต รเงิ น ฝากที่ บ ริ ษั ท เงิ น ทุน หรื อ บริ ษั ท
เครดิตฟองซิเอร์ เป็ นผู้ออกเพื่อการกู้ยืมหรื อรั บเงินจากประชาชน และ/หรื อเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรื อบัตรเงินฝากที่
ธนาคารพาณิชย์เป็ นผู้ออก และ/หรื ออาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นที่มีความเสีย่ งต่า หรื อมีความเสีย่ งเทียบเคียงได้
กับความเสีย่ งในทรัพย์สนิ ดังกล่าวข้ างต้ น ทังนี
้ ้ โดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมลู ค่ารวมกัน
ทังสิ
้ ้นโดยเฉลีย่ ในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ทังนี
้ ้ อัตราส่วนการลงทุนตามวรรคข้ างต้ นจะไม่นามาใช้ บงั คับในช่วงระยะเวลา ที่กองทุนรวมมีความจาเป็ นต้ องรอการลงทุน
หรื อเตรี ยมสภาพคล่องเพื่อการดาเนินงานของกองทุน ได้ แก่ ในช่วงระยะเวลา 15 วันนับแต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ น
กองทุนรวม และช่วงระยะเวลา 15 วันก่อนและหลังวันซื ้อขายหน่วยลงทุนแต่ละรอบ
ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาด เศรษฐกิจ และการเมืองมีความผันผวน เกิดภัยพิบตั ิ หรื อเกิด
เหตุการณ์ไม่ปกติตา่ ง ๆ เป็ นต้ น และ/หรื อกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องของกฎระเบียบ จนเป็ นเหตุให้ กองทุนจาเป็ นต้ อง
ชะลอการลงทุนเป็ นการชัว่ คราว ดังนัน้ จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กาหนด

ไว้ ในโครงการตามข้ างต้ นได้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กาหนดไว้
ในโครงการตามประกาศต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ส่วนที่ 2 เพื่อก่อให้ เกิดผลตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
คือส่วนที่เหลือจากส่วนที่ 1 จะเป็ นส่วนของการลงทุนที่สามารถเปิ ดโอกาสให้ กบั นักลงทุนในอันที่จะได้ รับผลตอบแทนที่ดี
หากสภาพเศรษฐกิจของประเทศฟื น้ ตัว โดยจะเน้ นลงทุนในหลักทรัพย์ที่คาดว่าสามารถสร้ างผลตอบแทนที่ดีเป็ นหลัก ซึ่งการ
ลงทุนในส่วนนี ้จะมีทงั ้ หุ้น หุ้นกู้ และ/หรื อหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรื อ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้ เป็ นตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ้ หรื อ
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่น
และหากการลงทุนในส่วนที่ 2 นี ้ มีรายได้ ที่เกิดจากกาไรจากการซื ้อขายหลักทรัพย์ ที่เกิดขึ ้นจริ ง รายได้ จากเงินปั นผล หรื อ
รายได้ อื่นๆ เป็ นต้ น บริ ษัทจะนารายได้ ที่ได้ มาจัดสรรแบ่งออกเป็ นสองส่วนเพื่อย้ อนกลับไปลงทุนทังส่
้ วนที่ 1 และส่วนที่ 2
ตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ การลงทุนในขณะนันๆ
้ อาทิเช่น ในกรณีที่สภาวะแนวโน้ มการลงทุนในตราสารหนี ้มี
เกณฑ์ที่ดีผ้ จู ดั การกองทุนก็จะให้ น ้าหนักการลงทุนในตราสารหนี ้มากกว่าตราสารทุน ในทางตรงกันข้ ามหากคาดว่าสภาวะ
ตลาดตราสารทุนอยูใ่ นภาวะที่สดใสผู้จดั การกองทุนก็จะให้ น ้าหนักแก่การลงทุนในตราสารทุนมากกว่าตราสารหนี ้
ทังนี
้ ้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า และตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured
Notes) หรื อ Credit Linked note
อนึ่ง บริ ษัทจัดการ อาจประกาศขยับเพดานการมุ่งรักษาเงินลงทุนจานวน 10 บาทนี ้ให้ สงู ขึ ้นได้ ตามความเหมาะสม หาก
บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วเห็นว่าสมควรและเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน อาทิเช่น บริ ษัทจัดการอาจประกาศยอดการ
มุง่ รักษาเงินลงทุนสาหรับรอบถัดไปให้ สงู ขึ ้นกว่ายอดเงินลงทุน 10 บาทนี ้ได้ ก่อนหรื อเมื่อถึงรอบระยะเวลาการลงทุนในแต่ละ
รอบ 5 ปี โดยบริ ษัทจัดการจะประกาศถึงจานวนเงินที่มงุ่ รักษาใหม่นี ้ให้ ทราบทัว่ กัน
ผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนจะได้ จากเงินลงทุน :
เนื่องจากผลตอบแทนที่กองทุนจะได้ รับจากการลงทุน คือ ดอกเบี ้ยรับของตราสารหนี ้ที่กองทุนลงทุนไว้ และกาไรจาก
ส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวจะสะท้ อนอยู่ในมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้น ดังนัน้ เมื่อทาการขายคืน
หน่วยลงทุน ผู้ลงทุนจึงมีโอกาสได้ รับกาไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้นจาก ณ วันที่ได้ ทาการซื ้อหน่วยลงทุน
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 15 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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คาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
คาถามและคาตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
1. กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อมีการแบ่ งชนิดของหน่ วยลงทุนหรื อไม่
อย่ างไร ?
กองทุนนี ้ไม่มีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
2. กองทุนรวมนีม้ ีจานวนเงินทุนโครงการเท่ าใด ?
5,000 ล้ านบาท และบริ ษัทจัดการอาจยื่นขออนุมตั ิเพิ่มจานวนเงินทุนของกองทุนจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายหลังจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และไม่ถือเป็ น
การแก้ ไขโครงการ

3. กองทุนรวมนีเ้ หมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด ?
เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ผู้ลงทุนจะต้ องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตังแต่
้ วนั ซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรก และไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าวเมื่อมีอายุไม่ต่ากว่า 55 ปี บริ บรู ณ์
ดังนัน้ เงินลงทุนที่นามาลงทุนจะต้ องเป็ นเงินออมระยะยาว และเป็ นเงินลงทุนส่วนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้
ในระดับต่าถึงปานกลาง

4. ปั จจัยใดที่มีผลกระทบอย่ างมีนัยสาคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?
 การเปลีย่ นแปลงของราคาตราสารที่กองทุนลงทุน

การได้ รับผลกระทบจาก ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะตลาด อัตราดอกเบี ้ย ความผันผวนของค่าเงิน มีผลให้ ราคา
ตราสารมีการเปลี่ยนแปลงขึ ้นลงได้ เช่น ราคาของตราสารหนี ้ จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ ามกับอัตราดอกเบี ้ย
หรื อราคาของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์จะเปลีย่ นแปลงไปตามสภาวะตลาดตลอดเวลา เป็ นต้ น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาตราสารที่กองทุนลงทุนดังกล่าว จะสะท้ อนอยูใ่ นมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุน (NAV)
 ความสามารถในการดาเนินธุรกิจและความสามารถในการชาระหนี ้ของผู้ออกตราสาร

ความสามารถในการดาเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงศักยภาพ และความเข้ มแข็งขององค์กร
ธุรกิจนันๆ
้ ซึง่ จะมีผลถึงความสามารถในการชาระหนี ้ของผู้ออกตราสาร และจะถูกสะท้ อนออกมาในราคาของหุ้นที่มี
การขึ ้นหรื อลงในขณะนันๆ
้
 การขาดสภาพคล่องของตราสาร

การที่ตราสารที่กองทุนถืออยูน่ นขาดสภาพคล่
ั้
อง โดยการซื ้อขายเปลีย่ นมือของตราสารมีจานวนครัง้ และปริ มาณน้ อย
อาจทาให้ กองทุนไม่สามารถขายตราสารในช่วงเวลาและราคาที่ต้องการได้
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5. กองทุนรวมนี เ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ ูประกันเงินลงทุนหรื อเป็ นกองทุนรวมที่ม่ ุงเน้ นจะมุ่งรั กษาเงินต้ น หรื อไม่
อย่ างไร ?
กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมมุ่งรั กษาเงิ นต้ น โดยสามารถสรุ ปข้ อมูลเกี่ ยวกับจานวนเงิ นที่ ค้ มุ ครองและระยะเวลาที่
คุ้มครองได้ ดงั นี ้


ข้ อมูลเกี่ยวกับจานวนเงินที่ค้ มุ ครอง
ณ สิ ้นรอบปี ที่ 5 ซึง่ เป็ นวันครบรอบระยะเวลาการลงทุนของกองทุนรวมแต่ละรอบ ผู้ลงทุนจะได้ รับเงินลงทุนคืนทังสิ
้ ้น
ไม่ต่ากว่า 10 บาท (ถ้ าผู้ลงทุนไถ่ถอนหน่วยลงทุน)
อนึง่ บริ ษัทจัดการ อาจประกาศขยับเพดานการมุ่งรักษาเงินลงทุนจานวน 10 บาทนี ้ให้ สงู ขึ ้นได้ ตามความเหมาะสม
หากบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วเห็นว่าสมควรและเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุ น บริ ษัทจัดการอาจประกาศยอด
การมุ่งรักษาเงินลงทุนสาหรับรอบถัดไปให้ สงู ขึ ้นกว่ายอดเงินลงทุน 10 บาทนี ้ได้ ก่อนหรื อเมื่อถึงรอบระยะเวลาการ
ลงทุนในแต่ละรอบ 5 ปี โดยบริ ษัทจัดการจะประกาศถึงจานวนเงินที่มงุ่ รักษาใหม่นี ้ให้ ทราบทัว่ กัน



ข้ อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการมุง่ รักษาเงินต้ น
การมุ่งรักษาเงินต้ นจะเริ่ มตังแต่
้ วนั เริ่ มลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนวันแรก จนถึงวันสิ ้นรอบปี ที่ 5 ซึ่งเป็ นวันครบรอบ
ระยะเวลาการลงทุนของกองทุนรวมแต่ละรอบ

6

กองทุนรวมมุ่งรักษาเงินต้ นแตกต่ างจากกองทุนรวมมีประกันอย่ างไร ?
กองทุนรวมมุง่ รักษาเงินต้ นจะไม่ได้ รับประกันเงินลงทุนหรื อผลตอบแทน แต่เงินลงทุนในส่วนที่ ม่งุ รักษาเงินต้ นกองทุนจะ
เน้ นลงทุนในตราสารการเงินที่มีคุณภาพ และมีความเสี่ยงต่า เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับเงินลงทุนคืนทังจ
้ านวนเมื่อ
ครบกาหนดเวลาไถ่ถอน สาหรับกองทุนรวมมีประกันจะมีการรับประกันเงินลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยบริ ษัทจัดการ
จะแต่งตังบุ
้ คคลที่สามขึ ้นมาเป็ นผู้ประกันเงินลงทุนดังกล่าว

7. ผู้ลงทุนในกองทุนนีม้ ีโอกาสที่จะไม่ ได้ รับคืนเงินต้ นหรือไม่ อย่ างไร ?
เนื่องจากเงินลงทุนในส่วนที่ มุ่งรักษาเงินต้ น กองทุนจะเน้ นลงทุนในตราสารการเงินที่มีคุณภาพ และมีความเสี่ยงต่า
ดังนันในสภาวการณ์
้
ปกติหากผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ถือหน่วยลงทุนไว้ จนครบรอบการลงทุนโอกาสที่จะไม่ได้ รับคืนเงินต้ นจึง
น้ อยมาก
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8. กองทุนนีม้ ีเงื่อนไขการมุ่งรักษาเงินต้ น และมีกลไกการมุ่งรักษาเงินต้ นอย่ างไร ?
ตัวอย่ างตารางแสดงกลไกการมุ่งรักษาเงินต้ น *

ข้ อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2556

สัดส่ วนการ
อัตรา
มูลค่ าหน่ วย 255525555dddSSSSSSdddd
ผลตอบแทน มูลค่ าหน่ วย
d222222111SSS263332553
ลงทุน
ผลตอบแทน ลงทุน ณ วัน 3rvveeeerr
จากการ //25532553
ลงทุนเมื/255
่อ /
(ต่ อปี )
เริ่มลงทุน
ลงทุน
ครบรอบ
25532552
(บาท)
ต่ อหน่ วย การลงทุน 5
ลงทุน
ปี
(ต่ อ 5 ปี )
(บาท)
(บาท) ****
ส่วนที่ 1
- พันธบัตรรัฐบาล# 1
- พันธบัตรรัฐบาล# 2
ส่วนที่ 2
- เงินฝาก และ/หรื อตราสาร
ภาครัฐ
- หลักทรัพย์อื่นเพื่อวัตถุประสงค์
ในการสร้ างผลตอบแทนที่ดี
รวม
(หัก) ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงาน

8.84%
77.28%

3.25%**
2.80%**

1.2793
11.1840

0.1871
2.1250

1.4664
13.3090

1.03%

1.95%***

0.1491

0.0145

0.1636

12.85%

(100%)

1.8597

0.0000

14.4721

14.9390
(0.4669)

100%

มูลค่ าหน่ วยลงทุนสุทธิ

(0.63%)*****

14.4721

หมายเหตุ : *

ตารางแสดงกลไกการมุ่งรักษาเงิ นต้ นนีเ้ ป็ นเพียงตัวอย่างที่แสดงให้ เห็นถึงกลไกการมุ่งรั กษาเงินต้ น
เท่านัน้ ผลตอบแทนที่เกิดขึ ้นจริ งขึ ้นอยู่กบั สภาวะการลงทุน และปั จจัยอื่นๆ ผู้ลงทุนจึงควรนาข้ อมูลนี ้ไป
ใช้ เพียงเพื่อการศึกษาให้ เข้ าใจถึงกลไก และวิธีการลงทุนที่มงุ่ เน้ นการมุง่ รักษาเงินต้ นเท่านัน้
** อัตราผลตอบแทนจากสมาคมตราสารหนี ้ไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2556
*** อัตราดอกเบี ้ยเงินฝากของธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 มกราคม 2556
**** คิดจากผลตอบแทนดอกเบี ้ยที่คาดว่าจะได้ รับในอนาคต
***** ค่าใช้ จ่ายรวม/ค่าธรรมเนียมรวมซึ่งเรี ยกเก็บจากกองทุนรวมอาจปรับขึ ้นหรื อลงได้ เพื่อให้ สามารถมุ่ง
รักษาเงินต้ นได้ แต่ไม่เกินร้ อยละ 5 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างงวด ตามที่ระบุไว้ ใน
โครงการหรื อหนังสือชี ้ชวน

9. กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่ างไร ?
วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี : ทุกวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
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คาถามและคาตอบเกี่ยวกับข้ อกาหนดในการซือ้ ขายและโอนหน่ วยลงทุน
1. กองทุนรวมนีม้ ีวิธีการขายและรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนอย่ างไร ?
 การสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน
ท่านสามารถลงทุนเป็ นจานวนเงินขันต
้ ่า ดังนี ้
การสั่งซือ้ ครัง้ แรก
ไม่กาหนด

การสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป
ไม่กาหนด

ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในช่วงเวลา ดังนี ้
- ทุก ๆ รอบ 5 ปี
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดให้ มีการเสนอขายหน่วยลงทุน ในช่วง 5 วันทาการสุดท้ ายของเดือนพฤศจิกายนของทุกรอบ 5 ปี
ระหว่างเวลาเปิ ดทาการธนาคารพาณิชย์ ถึงเวลา 15.30 น.โดยยกเว้ นส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน
- ทุก ๆ ปี
หากผู้สนใจรายใดประสงค์จะสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในวัน เวลาที่ไม่ตรงกับรอบระยะเวลา 5 ปี ดังกล่าวข้ างต้ น ก็อาจ
กระทาได้ โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดให้ มีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในช่วง 5 วันทาการสุดท้ ายของเดือนพฤศจิกายนของ
ทุกปี แต่ทงนี
ั ้ ้ บริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน
การทารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ให้ ถือเป็ นรายการของวันทาการซื ้อนัน้ และการทารายการหลัง
เวลา 15.30 น. ให้ ถือเป็ นรายการของวันทาการซื ้อถัดไป
(โปรดศึกษาวิธีการ และเงื่อนไขการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนอย่างละเอียด ในหนั งสือชีช้ วนส่วนข้ อมูลโครงการข้ อ 6 “การ
เสนอขายภายหลังเสนอขายครัง้ แรก”)
ท่านสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี ้
- บริษัทจัดการ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ ามี)
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนอื่นที่บริ ษัทจัดการแต่งตังขึ
้ ้น
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องชาระเงินค่าซื ้อครัง้ เดียวเต็มจานวนที่สงั่ ซื ้อ โดยชาระเป็ นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรื อคาสัง่ หัก
บัญชีธนาคาร หรื อวิธีอื่นใดที่บริ ษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องลงวันที่ตามวันที่ที่สงั่ ซื ้อและขีดคร่ อมเฉพาะ
สัง่ จ่ายเพื่อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันที่บริ ษัทจัดการเปิ ดไว้ เพื่อการนี ้ของธนาคารดังต่อไปนี ้
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- ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรี จากัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
และบัญชีสงั่ ซื ้ออื่น ๆ ซึง่ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบในภายหลัง
โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สงั่ ซื ้อลงบนด้ านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อ
ผลประโยชน์ของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
กรณีสงั่ ซื ้อด้ วยวิธีอื่นที่มิใช่เงินสด ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องลงวันที่ให้ บริ ษัทจัดการสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในวันที่ทาการซื อ้
หน่วยลงทุนนัน้
- การสั่งซือ้ โดยวิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ “สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน” กองทุนนี ้กับกองทุนอื่นที่อนุญาตให้ ทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กันได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดที่อยูภ่ ายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ โดยจะต้ อง
เป็ นกองทุนเปิ ดที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนว่าสามารถทาการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนได้ เท่านัน้ ทังนี
้ ้ การสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนไปมาระหว่างกองทุนเปิ ดต่าง ๆ นัน้ จะต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
- สั่งซือ้ ผ่ านระบบ Premier Online ผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ต (Internet Trading) ผ่ าน www.uobam.co.th
- บริการซือ้ ผ่ านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual Fund by Phone)
- ช่ องทางการสั่งซือ้ หน่ วยลงทุนอื่นๆ (ถ้ ามี)
หมายเหตุ : วิธี การหรื อช่อ งทางการสั่งซื อ้ หน่วยลงทุนดัง กล่าวข้ างต้ น บริ ษั ทจัด การอาจเปิ ดและ/หรื อไม่เปิ ด
ให้ บริ การได้ ครบทุกช่องทาง ทังนี
้ ้ ผู้ที่ประสงค์จะสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่บริ ษัทจัดการ และ/
หรื อสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)

กองทุนเปิ ด มุง่ รักษาเงินต้ นเพื่อการเลี ้ยงชีพ 5

5

 การรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวน ดังนี ้
จานวนเงิน
ไม่กาหนด

จานวนหน่ วย
ไม่กาหนด

ผู้สนใจลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา ดังนี ้
- ทุก ๆ รอบ 5 ปี
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดให้ มีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ในช่วง 5 วันทาการสุดท้ ายของเดือนพฤศจิกายนของทุกรอบ 5 ปี
ระหว่างเวลาเปิ ดทาการธนาคารพาณิชย์ ถึงเวลา 15.30 น. โดยยกเว้ นส่วนต่างค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และ
ต้ องยื่นคาสัง่ ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 10 วันทาการ
- ทุก ๆ ปี
หากผู้สนใจรายใดประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน ในวัน เวลาที่ไม่ตรงกับรอบระยะเวลา 5 ปี ดังกล่าวข้ างต้ นก็
อาจกระท าได้ โดยบริ ษั ท จัด การจะเปิ ดให้ มี ก ารขายคื น หน่ว ยลงทุน ในช่ ว ง 5 วัน ท าการสุด ท้ า ยของเดื อ น
พฤศจิกายนของทุกปี แต่ทงนี
ั ้ ้ บริ ษัทจัดการอาจเรี ยกเก็บส่วนต่างค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 5
ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และต้ องยื่นคาสัง่ ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 10 วันทาการ
(โปรดศึกษาวิธีการ และเงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุนอย่างละเอียด ในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการข้ อ 7 “การ
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน”)
ท่านสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี ้
- ผ่ านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
- ผ่ านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual Fund by Phone)
- ผ่ านระบบ Premier Online ผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ต (Internet Trading) ผ่ าน www.uobam.co.th
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะดาเนินการหรื อมอบหมายให้ ผ้ ูสนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืนชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
- ช่ องทางการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนอื่นๆ (ถ้ ามี)
หมายเหตุ :
วิธี การหรื อ ช่อ งทางการรั บ ซื อ้ คื น หน่ว ยลงทุน ดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษั ทจัด การอาจเปิ ดและ /หรื อไม่เปิ ดให้ บ ริ ก าร
ได้ ครบทุกช่องทาง ทังนี
้ ้ ผู้ที่ประสงค์ จะสัง่ ขายหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อ
สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
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2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ ขายหน่ วยลงทุน ?
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรื อระงับการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ทังหมดหรื
้
อบางส่วน และ/หรื อปฏิเสธที่จะให้
คาแนะนาการลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้ :1. กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน อาจมีผลทาให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนรายนันๆ
้ ถือหน่วยลงทุนมากกว่า
ร้ อยละ 5.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
2. กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทาให้ จานวนหน่วยลงทุนเกินกว่าจานวนเงินทุนของโครงการตามที่ได้ รับอนุมตั ิ
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3. กรณี เอกสารหรื อข้ อมูลประกอบการซือ้ หน่วยลงทุนที่บ ริ ษัทจัดการได้ รับ จากผู้สงั่ ซื อ้ หน่วยลงทุน ไม่ถูกต้ องตาม
ความเป็ นจริ ง และ/หรื อไม่ครบถ้ วน
4. กรณี เอกสารหรื อข้ อมูลประกอบการซือ้ หน่วยลงทุนที่บ ริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้สงั่ ซื อ้ หน่วยลงทุน ไม่ถูกต้ องตาม
ความเป็ นจริ ง และ/หรื อไม่ครบถ้ วนทังตามข้
้
อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อตามข้ อกาหนดของ
บริ ษัทจัดการ
5. กรณีที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน เป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องกับการฟอกเงินหรื อการก่อการร้ าย
6. บริ ษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อ และ/หรื อการจัดสรรหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริ ษัทจัดการ
เห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริ ษัทจัดการเห็นว่าเป็ นประโยชน์โดยรวมต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อกรณีที่การสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนอาจก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริ หารกองทุนหรื อก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการ
รักษาผลประโยชน์โดยรวมของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ ชื่อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของ
บริ ษัทจัดการเป็ นหลัก
7. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อ และ/หรื อการจัดสรรหน่วยลงทุนทังหมด
้
หากคาดการณ์ได้ ว่า การจัดตัง้
และ/หรื อการลงทุนของกองทุนไม่เหมาะสม และ/หรื อไม่เป็ นประโยชน์โดยรวมต่อนักลงทุน โดยบริ ษัทจัดการอาจยกเลิก
การจัดตังกองทุ
้
นและคืนเงินค่าจองซื ้อให้ กบั นักลงทุนโดยเร็ ว
3. กองทุนรวมนีม้ ีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ ขายหรื อ ไม่ รับซือ้
คืนหน่ วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้ แล้ ว และการหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือขายคืนหน่ วยลงทุนไว้ อย่ างไร ?
การเลือ่ นกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจเลือ่ นกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริ ษัท จัด การโดยความเห็ นชอบของผู้ดูแ ลผลประโยชน์ เ ห็น ว่ามี เหตุจ าเป็ นท าให้ ไม่สามารถจ าหน่า ยจ่า ยโอน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการยังไม่ได้ ชาระเงินค่าขายคืน หน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการพบว่าราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้ องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรอง
ข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ าง
จากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ ้นไปและคิดเป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(3) มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่าราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื ้อคืนหน่วย
กองทุนเปิ ด มุง่ รักษาเงินต้ นเพื่อการเลี ้ยงชีพ 5

7

ลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ างจากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.5
ของราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
การเลือ่ นกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรื อ (3) บริ ษัทจัดการอาจเลือ่ นได้ ไม่
เกิน 10 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ทาการถัดจากวันที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริ ษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) ประกาศการเลือ่ นกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการและสถานที่ติดต่อ
ทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ใช้ ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคาสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้ งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานในเรื่ องดังกล่าว พร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผล
และหลักฐานการได้ รับความเห็นชอบหรื อการรับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
จากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริ ษัทจัด การอาจมอบหมายให้ ผ้ ูดูแล
ผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที่บริ ษัทจัดการเลือ่ นกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนันหากถึ
้
งวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนวัน
อื่น และมีผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริ ษัทจัดการจะต้ องรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนนั น้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการ
จะต้ องชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ยงั ค้ างอยู่ให้ เสร็ จสิ ้นก่อน แล้ วจึงชาระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนในวันนันๆ
้ ต่อไป
การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
1 บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืน ตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว หรื อจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขายคืนได้
เฉพาะในกรณีที่กาหนดไว้ ในโครงการ ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ
(2) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี ้ โดยได้ รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว ซึ่งให้ กระทาได้ ไม่เกิน 1 วันทาการ เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าว
จากสานักงาน
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ ลงทุนในหลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สิน ในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ ดังต่อไปนี เ้ กิ ดขึน้ ซึ่งก่อให้ เกิ ด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญ
(ก) ตลาดซื ้อขายหลักทรั พย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ ทังนี
้ ้ เฉพาะในกรณี ที่กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่ซื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์แห่งนันเกิ
้ นกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ ที่ทาให้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ อย่างเสรี และทาให้ ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ ตามปกติ หรื อ
(ค) มีเหตุที่ทาให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชาระเงิ นจากหลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินที่ลงทุนไว้ ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้ วยแล้ ว
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(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่รับไว้ แ ล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแก่ผ้ ลู งทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้ อเท็จจริ งดังนี ้
(ก) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการกระทาอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
1. การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
3. การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผู้มีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการรู้ จักลูกค้ า และตรวจสอบ เพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ าได้ ใน
สาระสาคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้ าบริ หารจัดการกองทุนรวมภายใต้ การจัดการ
ของตนอันเนื่องมาจากการที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงิ นกองทุนได้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยการดารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์และการค้ าหลักทรัพย์และการจัดจาหน่ าย
หลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผู้จดั การเงินทุนสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ซึง่ ให้ กระทาได้ ไม่เกิน 3 วันทาการ
(6) อยูใ่ นระหว่างดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ตามข้ อ 22.1.2 ในส่วนข้ อผูกพัน
2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้ อ 1. และบริ ษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืน หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ หรื อ
คาสัง่ ขายคืนให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขายคืนไว้ แล้ ว ให้ ทราบถึงการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนโดยพลัน และหาก
เป็ นเหตุตามข้ อ 1. (1) (2) (3) หรื อ (5) ให้ เปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคา
สัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขายคืนด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลันด้ วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืน หรื อการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขายคืน พร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผล และรายงาน
แผนการดาเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนัน้ ให้ สานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืน หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขายคืน ตามข้ อ 1. (1) (2)
(3) และ (5) เกิน 1 วันทาการ ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมดาเนินการดังนี ้ ก่อนการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขายคืน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขายคืน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ณ วันทาการสุดท้ าย
ก่อนวันรายงานนันให้
้ สานักงานทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขายคืน
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื ้อ หรื อคาสัง่ ขายคืนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเปิ ดขาย หรื อรับซื ้อคืน ตลอดจนเปิ ดเผย
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหรื อคาสัง่ ขายคืนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
3. ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในช่ วงระยะเวลาที่บริ ษัทพบว่าราคาขาย
หน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดย
แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น
และผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
4. ในกรณีที่วนั ทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สานักงานได้ ประกาศกาหนดให้ เป็ นวันหยุดทาการ
ของบริ ษัทจัดการกองทุนรวมเป็ นกรณี พิเศษ ให้ บริ ษัทจัดการกองทุน รวมหยุดรั บคาสัง่ ซือ้ คาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
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สาหรับวันดังกล่าว และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าเกี่ยวกับการหยุดรับคาสัง่ ในกรณีดงั กล่าวไม่น้อยกว่า 5 วัน
ทาการก่อนถึงวันหยุดทาการเป็ นกรณีพิเศษนัน้ โดยจัดให้ มีข้อมูลเรื่ องดังกล่าวไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ สถานที่ในการซื ้อขาย
หน่วยลงทุนทุกแห่งของบริ ษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
การหยุดขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่มีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้ บริ ษัทจัดการ
หยุดรั บ คาสัง่ ซือ้ ค าสัง่ ขายคืน หรื อค าสัง่ สับ เปลี่ย นหน่ว ยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ เป็ นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่
เห็นสมควร แต่รวมแล้ วต้ องไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้ นแต่ จะได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกไปได้
4. วิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่ างไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ “สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ” กองทุนนี ้กับกองทุนอื่นที่อนุญาตให้ ทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
กันได้ ผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน


ทุก ๆ รอบ 5 ปี

บริ ษัทจัดการจะเปิ ดให้ มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วง 5 วันทาการสุดท้ ายของเดือนพฤศจิกายน ของทุกรอบ 5 ปี
โดยยกเว้ นส่วนต่างค่าขาย / รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

ทุก ๆ ปี
หากผู้สนใจรายใดประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในวัน เวลาที่ไม่ตรงกับรอบระยะเวลา 5 ปี ดังกล่าวข้ างต้ น ก็อาจ
กระทาได้ โดยบริ ษัทจัดการจะเปิ ดให้ มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในช่วง 5 วันทาการสุดท้ ายของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
แต่ทงั ้ นี ้ บริ ษัทจัดการอาจเรี ยกเก็ บส่วนต่างส่วนต่างค่าขาย / รั บซื อ้ คืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกิ นร้ อยละ 5 ของมูลค่า
หน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขาย/ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ หากกรณีที่เป็ นการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนขาออก คือ ออกจากกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ “กองทุนเปิ ด มุ่งรักษาเงินต้ น
เพื่ อ การเลี ย้ งชี พ 5” (“กองทุ น เปิ ดต้ นทาง”) ไปเข้ ากองทุ น รวมเพื่ อ การเลี ย้ งชี พ อื่ น (“กองทุ น เปิ ดปลายทาง”)
ผู้ประสงค์จะสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนจะต้ องยื่นคาสัง่ ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 10 วันทาการ
(โปรดศึกษาวิธีการ และเงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอย่างละเอียด ในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการในหัวข้ อ
“การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน”)
5. กองทุนรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดการโอนไว้ อย่ างไร ?
1. ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรื อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด และ/หรื อ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
2. บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เพื่อการเลี ้ยงชีพ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
6. ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุนและราคาขายและรั บซือ้ คืน
หน่ วยลงทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้ จากทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ www.uobam.co.th
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คาถามและคาตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถอื หน่ วยลงทุน
1. กองทุนรวมนีม้ กี ารออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรือไม่ อย่ างไร ?
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ
บริ ษั ทจัด การจะด าเนิ นการให้ นายทะเบียนหน่ว ยลงทุนออก “หนัง สือรั บรองสิท ธิ ในหน่ว ยลงทุน / ใบเสร็ จรั บเงิ น /
ใบกากับภาษี ” ทุกครัง้ ที่มีการสัง่ ซื ้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็ นการยืนยันจานวนหน่วยลงทุน ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
และจะจัดส่งให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ทาการถัดจากวันที่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้ แรก หรื อภายใน 4 วันทาการนับแต่วนั ทาการถัดจากวันที่ซื ้อขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก อนึง่ เอกสารหลักฐานต่าง ๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรื อให้ ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับ
ซื ้อคืนเป็ นผู้มอบให้ แล้ วแต่กรณี
2. ผู้ถอื หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้ เงื่อนไข อย่ างไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้อาจถูกจากัดสิทธิ กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว
เว้ นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว
จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ เต็มตามจานวนที่ถืออยู่
3. ช่ องทางและวิธีการที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้
สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สทิ ธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สทิ ธิออกเสียงของบริ ษัทจัดการได้
ที่ website ของบริ ษัทจัดการ www.uobam.co.th
4. กองทุนรวมนีม้ ีช่องทางและวิธีการร้ องเรียน อย่ างไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อได้ ที่
- บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด โทรศัพท์ 0-2786-2222 หรื อ
- สานักงาน ก.ล.ต. (Help Centre) โทรศัพท์ 0-2033-9999
5. กองทุนรวมนีม้ ีนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่ างไร ?
ไม่มี
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คาถามและคาตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการของกองทุนรวม
1. รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร
รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.

นายลี ไหว ไฟ
นายทีโอ บุน เคียต
นายสัญชัย อภิศกั ดิ์ศิริกลุ
นางกัญลิกา บุษปวนิช
นายวนา พูลผล

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

คณะผู้บริหาร
1.
2.
3.
4.

นายวนา
นางสุนรี
นายเจิดพันธุ์
นางสาวรัชดา

พูลผล
พิบลู ย์ศกั ดิ์กลุ
นิธยายน
ตังหะรั
้ ฐ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการผู้จดั การ สายปฏิบตั ิการ
กรรมการผู้จดั การ สายการลงทุน
กรรมการผู้จดั การ สายพัฒนาธุรกิจ

2. จานวนกองทุนรวมภายใต้ การบริหารจัดการของบริษัท
จานวน 104 กองทุน (ข้ อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)
3. มูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวม
เท่ากับ 67,940,172.60 บาท (ข้ อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)
4. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
IC Governance
1. นายวนา
2. นางเฟง
3. นางสุนรี
4. นางสาวรัชดา
5. นายเจิดพันธุ์
6. นางสาวพัชราภา
7. นายจารุวตั ร
8. นางสาววรรณจันทร์
9. นางวิภาดา
10. นายปราโมทย์

พูลผล
ฟาง
พิบลู ย์ศกั ดิ์กลุ
ตังหะรั
้ ฐ
นิธยายน
มหัทธนกุล
ปรี ดิ์เปรมกุล
อึ ้งถาวร
ลัภยพร
เล้ าสมบูรณ์
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ประธานคณะกรรมการ IC Governance
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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IC Asset Allocation
1. นายเจิดพันธุ์
2. นางสาวพัชราภา
3. นางสาวปราณี
4. นายสิทธิศกั ดิ์
5. นายชัยยันต์
6. นายชัยพฤกษ์
7. นายธนกร
8. นางสาวนพรัตน์
9. นายจารุวตั ร
10. นางสาวลินดา
11. นายวีรยุทธ
12. นางสาวชนิษฎา
13. นางสาวอัญชลี
14. นางสาวนันทนัช
15. นางสาววรรณจันทร์
16. นายกิตติพงษ์
17. นางสาวสิริอนงค์
18. นายฐิ ติรัฐ
19. นางสาวชื่นสุมน

นิธยายน
มหัทธนกุล
ศรี มหาลาภ
ณัฐวุฒิ
จันทนคีรี
กุลกาญจนาธร
ธรรมลงกรต
ประมวลวัลลิกลุ
ปรี ดิ์เปรมกุล
อุบลเรี ยบร้ อย
หลีห์ละเมียร
วีรานุวตั ติ์
งามวุฒกิ ลุ
กิติเฉลิมเกียรติ
อึ ้งถาวร
กังวานเกียรติชยั
ปิ ยสันติวงศ์
รัตนสิงห์
พรสกุลศักดิ์

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

5. รายชื่ อผู้จัด การกองทุ น ประวัติ การศึ กษา และประสบการณ์ การทางานที่ เกี่ย วข้ องกับการบริ หารจั ดการ
กองทุนรวม รวมทัง้ หน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้ อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2564)
ชื่อ ตาแหน่ ง
นายจารุ วัตร ปรีด์ เิ ปรมกุล*
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ,
ฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี ้ในประเทศ

ประสบการณ์ ทางาน
ที่เกี่ยวข้ องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม

การศึกษา
วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต
(สถิติประยุกต์), สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (เกียรตินิยม)
 วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(เทคนิคการแพทย์),
มหาวิทยาลัยมหิดล
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ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี ้
ในประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
 ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จากัด
 ผู้ชว่ ยผู้อานวยการ,
บงล.มหาธนกิจ จากัด (มหาชน)
 นักวิเคราะห์อาวุโส (ฝ่ ายวิเคราะห์หลักทรัพย์),
บงล. จีเอฟ จากัด (มหาชน)


หน้ าที่ความ
รับผิดชอบ
หัวหน้ าฝ่ ายการ
ลงทุน
ตราสารหนี ้ใน
ประเทศ
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ชื่อ ตาแหน่ ง
นางสาวชนิษฎา วีรานุวัตติ์
ผู้อานวยการอาวุโส (2),
ฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี ้ในประเทศ

ประสบการณ์ ทางาน
ที่เกี่ยวข้ องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม

การศึกษา
 บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน),

Youngstown State University,
U.S.A.


บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้อานวยการอาวุโส (2),ฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี ้
ในประเทศ, บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
 ผู้อานวยการอาวุโส, ฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี ้,
บลจ.ยูโอบี (ไทย) จากัด
 ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี ้,
บลจ. ไอเอ็นจี จากัด
 ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี,้
บลจ. บัวหลวง จากัด




นางสาวอัญชลี งามวุฒิกุล*, CFA
ผู้อานวยการอาวุโส (2),
ฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี ้ในประเทศ

 วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต(การเงิน),



มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน),
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ






นางสาวลินดา อุบลเรียบร้ อย
ผู้อานวยการอาวุโส (2),
ฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี ้ในประเทศ

 บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน),

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน),
มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ

ผู้อานวยการอาวุโส (2) ฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี ้
ในประเทศ, บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
 ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน,
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จากัด
 ผู้จดั การกองทุน,
บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จากัด
 ผู้จดั การกองทุน, บลจ.แอสเซทพลัส จากัด
 ผู้จดั การกองทุน, บลจ.ธนชาต จากัด
ที่ปรึกษาการลงทุน, บล.ภัทร จากัด

ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารหนี ้ใน
ประเทศ






วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (การเงิน),
University of Colorado



บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารหนี ้ใน
ประเทศ

ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารหนี ้ใน
ประเทศ





ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารหนี ้ใน
ประเทศ

ผู้อานวยการอาวุโส (2) ฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี ้
ในประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน,
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จากัด
ผู้จดั การอาวุโส ฝ่ ายการลงทุน,
บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวติ จากัด
ผู้จดั การกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ ฝ่ ายผลิตภัณฑ์
การเงิน, ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
เจ้ าหน้ าที่การตลาด ฝ่ ายธุรกิจตลาดทุน,
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
เจ้ าหน้ าที่วิเคราะห์สินเชื่อ ฝ่ ายธุรกิจ 4,
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)





นายวีรยุทธ ห์ ลีละเมียร*
ผู้อานวยการอาวุโส (2),
ฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี ้ในประเทศ

ผู้ชว่ ยผู้จดั การกองทุนตราสารหนี,้
บลจ. บัวหลวง จากัด
ผู้อานวยการอาวุโส (2), ฝ่ ายการลงทุนตราสาร
หนี ้ในประเทศ, บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี ้,
บลจ.ยูโอบี(ไทย) จากัด
ผู้จดั การลงทุนตราสารหนี ้,
บลจ. อยุธยาเจเอฟ จากัด
นักวิเคราะห์ตราสารหนี ้ วิเคราะห์เครดิตทางด้ าน
ตราสารหนี,้ บลจ. อยุธยาเจเอฟ จากัด
Compliance Officer,
บริษัท ชิน คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

หน้ าที่ความ
รับผิดชอบ
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ชื่อ ตาแหน่ ง

การศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน),
Seattle University, USA

นางสาวพัชราภา มหัทธนกุล*, CFA



ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ,
ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ

 บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี),

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ
ผู้อานวยการอาวุโส (2),

 บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด),

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ

นายชัยยันต์ จันทนคีรี, CFA
ผู้อานวยการอาวุโส (2),
ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ

ประสบการณ์ ทางาน
ที่เกี่ยวข้ องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม



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

 บริ หารธุรกิจบัณฑิต,

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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หน้ าที่ความ
รับผิดชอบ



ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ, ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน
ในประเทศ, บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
 ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน,
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จากัด
 ผู้ชว่ ยผู้อานวยการ ฝ่ ายจัดการกองทุน,
บลจ.ธนชาต จากัด
 ผู้จดั การอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน,
ธนาคารไทยธนาคาร จากัด (มหาชน)
 ผู้ชว่ ยผู้จดั การ ฝ่ ายวิจยั ,
บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด
 นักวิเคราะห์อาวุโส ฝ่ ายวิเคราะห์หลักทรัพย์,
CMIC Finance & Securities Plc.
 นักวิเคราะห์ ฝ่ ายวิเคราะห์หลักทรัพย์,
Nava Finance & Securities Plc.

หัวหน้ าฝ่ าย
การลงทุน
ตราสารทุนใน
ประเทศ



ผู้อานวยการอาวุโส (2), ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนใน
ประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
 ผู้อานวยการอาวุโส, ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน,
บลจ. ยูโอบี (ไทย) จากัด
 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์,
Barclays de Zoete Wedd Securities
(Thailand)
 ผู้ชว่ ยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ,
Barclays de Zoete Wedd Securities

ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารทุนใน
ประเทศ

ผู้อานวยการอาวุโส (2), ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนใน
ประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
 ผู้อานวยการ (2), ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน,
บลจ. ยูโอบี (ไทย) จากัด
 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

ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารทุนใน
ประเทศ
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ชื่อ ตาแหน่ ง
นายสิทธิศักดิ์ ณัฐวุฒิ*, CFA
ผู้อานวยการอาวุโส (2),

ประสบการณ์ ทางาน
ที่เกี่ยวข้ องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม

การศึกษา

วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (การเงิน),  ผู้อานวยการอาวุโส (2), ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนใน
Seattle University, U.S.A.
ประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
 ศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต
 ผู้อานวยการอาวุโส, หัวหน้ าฝ่ ายการลงทุนตราสาร
ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ
(เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ,
ทุน, บลจ. ยูโอบี (ไทย) จากัด
การเงิน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผู้ชว่ ยผู้อานวยการลงทุนตราสารทุน,
 ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต (ภาษาอังกฤษ,
บลจ. กรุงไทย จากัด (มหาชน)
เกียรตินิยมอันดับ 2),
 ผู้ชว่ ยผู้จดั การกองทุนตราสารทุน,
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
นายชั ย พฤกษ์ กุ ล กาญจนาธร*,  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน),  ผู้อานวยการอาวุโส (2), ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนใน
CFA
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
ผู้อานวยการอาวุโส (2),
 วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต
 ผู้จดั การกองทุนอาวุโส, บลจ. แอสเซท พลัส
ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ
(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัย
จากัด
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
 ผู้จดั การกองทุนอาวุโส,
บลจ. เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
 ผู้จดั การกองทุนอาวุโส, บลจ. ทหารไทย จากัด
 ผู้จดั การกองทุนอาวุโส, บลจ. วรรณ จากัด


วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต
 ผู้อานวยการอาวุโส (1), ฝ่ ายเทคโนโลยีการลงทุน,
(การธนาคารและการเงิน)
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ผู้จดั การกองทุน, ฝ่ ายบริ หารกองทุน,
 เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เศรษฐศาสตร์ ,
บลจ. ธนชาต จากัด
เกียรตินิยมอันดับ 1)
 ผู้ชว่ ยผู้จดั การกองทุน, ฝ่ ายการจัดการลงทุน,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บลจ. ซีไอเอ็มบี –พรินซิเพิล จากัด
 ที่ปรึกษาการลงทุน, ฝ่ ายที่ปรึกษาการลงทุน,
บล. ยูไนเต็ด จากัด (มหาชน)
 ที่ปรึกษาการลงทุน, ฝ่ ายจัดการลงทุน,
บลจ. ยูไนเต็ด (จากัด) มหาชน

นายธนกร ธรรมลงกรต
ผู้อานวยการอาวุโส (1),
ฝ่ ายเทคโนโลยีการลงทุน



นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิกุล*,
ผู้อานวยการ,
ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ



บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(การเงิน, เกียรตินิยมอันดับ 1)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(วิศวกรรมเครื่องมือ, เกียรตินิยม
อันดับ 1), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าธนบุรี
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ผู้อานวยการ, ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนใน
ประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
ผู้ชว่ ยผู้อานวยการ, บลจ. กรุงไทย จากัด
(มหาชน)
ผู้ชว่ ยผู้อานวยการ, บลจ. ภัทร จากัด
ผู้จดั การกองทุน, บลจ. กสิกรไทย จากัด
ผู้จดั การกองทุน, บลจ. ธนชาต จากัด
ผู้ชว่ ยผู้จดั การกองทุน, บล. เอเซีย พลัส จากัด

หน้ าที่ความ
รับผิดชอบ
ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารทุนใน
ประเทศ

ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารทุนใน
ประเทศ

ฝ่ ายเทคโนโลยีการ
ลงทุน

ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารทุนใน
ประเทศ
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ชื่อ ตาแหน่ ง
นางสาวนันทนัช กิติเฉลิมเกียรติ
ผู้จดั การ,
ฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี ้ในประเทศ

ประสบการณ์ ทางาน
ที่เกี่ยวข้ องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม

การศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน),
The University of Glasgow, UK
 ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(เศรษฐศาสตร์ นานาชาติ),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์








นางสาวชื่นสุมน พรสกุลศักดิ์, CFA
ผู้อานวยการอาวุโส (2),
ฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี ้ในประเทศ

วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต
(ธุรกิจระหว่างประเทศ),
South Bank University, London, UK
 บริ หารธุรกิจบัณฑิต
(ธุรกิจระหว่างประเทศ),
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ







ผู้จดั การ, ฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี ้ในประเทศ
บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
Investment Analyst,
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ จากัด
(มหาชน)
Marketing Officer, Institutional Private
Fund Department, บลจ. กสิกรไทย จากัด
Relationship Manager (Corporate
Banking), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด
(มหาชน)
ผู้อานวยการอาวุโส (2), ฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี ้
ในประเทศ, บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
ผู้จดั การกองทุน,กองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้ าราชการ
ผู้จดั การกองทุน, บลจ. บัวหลวง จากัด
ผู้จดั การกองทุน, บลจ. ธนชาต จากัด

หน้ าที่ความ
รับผิดชอบ
ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารหนี ้ใน
ประเทศ

ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารหนี ้ใน
ประเทศ

* ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทุนและผู้จดั การสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (ถ้ ามี)

6. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนของกองทุนนี ้ มีดงั นี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2626-7777
ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ. : โทรศัพท์ 1588 หรื อ 0-2232-2484
บริ ษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2205-7111
บริ ษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด : โทรศัพท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000
บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2638-5500
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2285-1555
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1558
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5050
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5800
บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-8000
บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-7000 , 0-2099-7000
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด : โทรศัพท์ 0-2680-1234
บริ ษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-3456
บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซิมิโก้ จากัด : โทรศัพท์ 0-2695-5000
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2635-3123
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด : โทรศัพท์ 0-2949-1999
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

บริ ษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2305-9000
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2782-2400
บริ ษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2217-8888
บริ ษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอ์ส (ประเทศไทย) จากัด : โทรศัพท์ 0-2857-7000
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จากัด : โทรศัพท์ 0-2660-6677
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-8888
บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2618-1111
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จากัด : โทรศัพท์ 0-2697-3700
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด : โทรศัพท์ 0-2841-9000
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จากัด : โทรศัพท์ 0-2351-1800
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นีตี ้ จากัด : โทรศัพท์ 0-2343-9555
บริ ษัท แอ๊ ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวติ จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2648-3600
ธนาคารออมสิน : โทรศัพท์ 1115
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1327 หรือ 0-2359-0000
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2080-2888
บริ ษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จากัด : โทรศัพท์ 0-2088-9797
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด : โทรศัพท์ 0-2207-2100
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด : โทรศัพท์ 0-2861-5508 หรื อ 0-2861-6090
บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2696-0000 , 0-2796-0000
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2633-6000
บริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จากัด : โทรศัพท์ 0-2009-8888
บริ ษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จากัด : โทรศัพท์ 0-2026-5100
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด : โทรศัพท์ 0-2026-6222
บริ ษัท ฟิ ลลิปประกันชีวิต จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2022-5000
บริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2274-9400
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จากัด : โทรศัพท์ 0-2016-8600
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนอื่นๆ ที่บริ ษัทจัดการแต่งตังขึ
้ ้น (ถ้ ามี)
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7. นายทะเบียนหน่ วยลงทุนของกองทุนนีค้ ือ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนนีค้ ือ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2242-3902-7
นอกจากหน้ าที่ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์แล้ วยังมีหน้ าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย
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ช่ องทางที่ผ้ ลู งทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้
1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกองทุนได้ ที่
- บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด
- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
- เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ www.uobam.co.th
2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่ วนการถือหน่ วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่ วยลงทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจากัดการถือหน่วยลงทุนได้ ที่เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
www.uobam.co.th
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ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ ในตลาด (Market Risk)
ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการเปลี่ย นแปลงของราคาตราสารที่ ก องทุน ลงทุน ซึ่ ง อาจเกิ ด จากปั จ จัย ต่า งๆ เช่ น การ
เปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและการเมืองทังภายในและภายนอกประเทศ
้
ความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ย และ /
หรื อสถานการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงิน เป็ นต้ น
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
ส่ วนตราสารหนี ้ :
ผู้จดั การกองทุนจะกระจายการลงทุนไปในแต่ละกลุม่ ประเภทหลักทรัพย์ (ตราสาร) กลุม่ ธุรกิจ ผู้ออกตราสารหนี ้ และ
อายุที่เหลือของตราสาร เพื่อปรับลดผลกระทบจากความผันผวนทางด้ านราคาของแต่ละหลักทรัพย์ตอ่ ผลตอบแทนของ
กองทุน
ส่ วนตราสารทุน :
ในภาวะตลาดที่มีความผันผวนมาก ผู้จดั การกองทุนอาจบริ หารความเสี่ยงโดยการปรับสัดส่วนการลงทุนไปลงทุนใน
ตราสารหนี ้มากขึ ้น หรื อถือครองเงินสดมากขึ ้น
2. ความเสี่ยงจากการดาเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk)
ความสามารถในการดาเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการทากาไร
ฐานะการเงิน และความเข้ มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึง่ จะถูกสะท้ อนออกมาในราคาของหุ้นที่มีการขึ ้นหรื อลงในขณะนัน้ ๆ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
ส่ วนตราสารหนี ้ :
กองทุนมีนโยบายเน้ นลงทุนในตราสารหนี ้ที่มีคณ
ุ ภาพสูง โดยเน้ นลงทุนในตราสารภาครัฐไทย และ/หรื อตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นสองอันดับแรก และ/หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน หรื อบัตรเงินฝากที่บริ ษัทเงินทุน
หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็ นผู้ออก และ/หรื อเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรื อบัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เป็ นผู้
ออก ซึ่งบริ ษัทผู้ออกตราสารดังกล่าวมีแนวโน้ มการเจริ ญเติบโตดีมีความมัน่ คง และความสามารถในการชาระหนี ้
ดังนันความเสี
้
ย่ งในเรื่ องนี ้จึงอยูใ่ นระดับต่า
ส่ วนตราสารทุน :
ความเสี่ยงประเภทนี ้สามารถลดลงได้ โดยการกระจายการลงทุนไปในบริ ษัทต่างๆ ทังที
้ ่อยู่ในกลุม่ ธุรกิจเดียวกัน และ
กลุม่ ธุรกิจอื่นๆ
นอกจากนี ้ ผู้จดั การกองทุนจะทาการติดตามและศึกษาความเป็ นไปของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างใกล้ ชิด โดย
การออกพบผู้บริ หารและเยี่ยมชมกิจการของบริ ษัทที่กองทุนได้ ลงทุนไว้ (Company Visit) ซึ่งจะช่วยให้ กองทุนสามารถ
บริ หารความเสีย่ งได้ ดียิ่งขึ ้น
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3. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนีข้ องผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
ความเสี่ยงจากการที่ผ้ ูออกตราสารหรื อผู้ค ้าประกันตราสารที่กองทุนไปลงทุนปฏิเสธการชาระเงินหรื อไม่สามารถ
ชาระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ยได้ ตามที่กาหนด หรื อชาระไม่ครบตามจานวนที่สญ
ั ญาไว้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
กองทุนมีนโยบายเน้ นลงทุนในตราสารหนี ้ที่มีคณ
ุ ภาพสูง โดยเน้ นลงทุนในตราสารภาครัฐไทย และ/หรื อตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นสองอันดับแรก และ/หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน หรื อบัตรเงินฝากที่บริ ษัทเงินทุน
หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็ นผู้ออก และ/หรื อเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรื อบัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เป็ น
ผู้ออก ดังนันความเสี
้
ย่ งในเรื่ องนี ้จึงอยูใ่ นระดับต่า
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่ องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงจากการที่ตราสารที่กองทุนถืออยู่นนมี
ั ้ สภาพคล่องต่า โดยการซื ้อขายเปลี่ยนมือของตราสารมีจานวนครัง้
และปริ มาณน้ อย อันเนื่องมาจากอุปสงค์และอุปทานต่อตราสารในขณะนันๆ
้ อาจทาให้ กองทุนไม่สามารถขายตราสาร
ในช่วงเวลาและราคาที่ต้องการได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
ส่ วนตราสารหนี ้ :
การบริ หารความเสีย่ งประเภทนี ้ ทาได้ โดยการลงทุนในตราสารหนี ้ที่มีคณ
ุ ภาพสูง ซึง่ เป็ นตราสารหลักที่กองทุนลงทุนอยู่
แล้ ว ดังนัน้ ความเสีย่ งในเรื่ องนี ้จึงอยูใ่ นระดับต่า
ส่ วนตราสารทุน :
การบริ หารความเสี่ยงประเภทนี ้ ทาได้ โดยการลงทุนในหลักทรัพย์ ที่มีปริ มาณหลักทรั พย์หมุนเวียนในตลาด (Free
Float) สูง หรื อลงทุนในตราสารที่ผ้ อู อกเป็ นบริ ษัทที่ได้ รับความน่าเชื่อถือและมีศกั ยภาพที่ดี

กองทุนเปิ ด มุง่ รักษาเงินต้ นเพื่อการเลี ้ยงชีพ 5

22

อัตราส่วนการลงทุน
ส่ วนที่ 1 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์ สนิ หรือคู่สัญญา (Single entity limit)*
ข้ อ

ประเภททรัพย์ สนิ

1

ตราสารภาครัฐไทย

2

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึ ้นไป
2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade แต่ต่ากว่า 2
อันดับแรก

3

หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้ อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.1

4

เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผ้ รู ับฝากหรื อผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน

ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%

ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%

4.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี
้ ้ เฉพาะเงินฝากหรื อตราสารที่รัฐบาลเป็ น
ประกัน

5

ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้

ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะ
สูงกว่า

5.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน หรื อศุกกู ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้นตาม
กฎหมายไทย หรื อสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศที่ได้ รับอนุญาต (1) 10% หรื อ
ให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
(2) น ้าหนักของตราสาร
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
ที่ลงทุนใน benchmark + 5%
5.2.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ ≤ 397 วันนับแต่วนั ที่
ลงทุน และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรื อ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นบุคคลดังนี ้
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ข้ อ

ประเภททรัพย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริ ษัทหลักทรัพย์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ในกรณีทเี่ ป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397 วันนับแต่วนั ที่
ลงทุน ต้ องขึ ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ regulated market
6

ทรัพย์สนิ ดังนี ้

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่
6.1 ตราสารทุนทีจ่ ดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สาหรับ อัตราใดจะสูงกว่า
ผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผ้ อู อกตราสารอยู่
(1) 10% หรื อ
ระหว่างดาเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทาให้ มีการเพิกถอนการเป็ น
(2) น ้าหนักของทรัพย์สนิ ที่ลงทุนใน
หลักทรัพย์ซื ้อขายใน SET)
benchmark + 5%
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริ ษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรื อ
กฎหมายต่างประเทศ ซึง่ หุ้นของบริ ษัทดังกล่าวซื ้อขายในกระดานซื ้อขาย
หลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริ ษัทที่อยู่
ระหว่างดาเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทาให้ มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการ
ซื ้อขายใน SET)
6.3 หุ้นที่อยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารทีม่ ีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
6.4.1 ตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนใน SET
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
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ข้ อ

ประเภททรัพย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

6.4.3.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี ้ ≤ 397 วัน นับแต่
วันที่ลงทุน และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 6.4.3.1 หรื อ 6.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นบุคคลดังนี ้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้ อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.4.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397 วันนับแต่วนั ที่
ลงทุน ต้ องขึ ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ regulated market
6.5 DW ที่มี issuer rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี ้ ที่คสู่ ญ
ั ญามี credit rating อยูใ่ นระดับ investment
grade
6.6.1 reverse repo
6.7 หน่วย infra หรื อหน่วย property / REITs ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
6.7.1 จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อ
ขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์ สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทาให้ มีการ
เพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื ้อขายใน SET)
6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้ มีลกั ษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที่สานักงานกาหนด
6.8 หน่วย CIS ตามที่ ระบุในข้ อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.2 ทีจ่ ดทะเบียน
ซื ้อขายหรื ออยูใ่ นระหว่าง IPO เพือ่ การจดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อ
ขายหลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทาให้ มกี ารเพิกถอน
หน่วยดังกล่าวออกจากการซื ้อขายใน SET)
7

หน่วย infra หรื อหน่วย property / REITs ของกองทุนที่มีลกั ษณะ
กระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน อสังหาริ มทรัพย์ หรือสิทธิ
การเช่า แล้ วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่ สานักงาน
กาหนด และมีลกั ษณะตาม 6.7.1

ไม่จากัดอัตราส่วน

8

ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้ อ 1 - ข้ อ 7 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสาร หรือคูส่ ญ
ั ญา แล้ วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
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ส่ วนที่ 2 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สนิ
อัตราส่ วน (% ของ NAV)
1

การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริ ษัททุก
บริ ษัทที่อยูใ่ นกลุม่ กิจการเดียวกันหรื อ
การเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทาง
การเงินกับบริ ษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) น ้าหนักของทรัพย์สนิ ที่ลงทุนใน benchmark +10%

** หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF

ส่ วนที่ 3 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์ สิน (product limit)***
ประเภททรัพย์ สนิ

ข้ อ
1

เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้
เงิน ที่นิติบคุ คลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของ
นิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรื อคูส่ ญ
ั ญา ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริ ษัทเงินทุน
1.4 บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย

อัตราส่ วน
(% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลีย่ ในรอบปี
บัญชี เว้ นแต่เป็ น MF ที่มีอายุโครงการ <
1 ปี ให้ เฉลีย่ ตามรอบอายุกองทุน
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั MF ที่อายุกองทุน
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทังนี
้ ้ เฉพาะ MF ที่มี
อายุโครงการ ≥ 1 ปี

(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ที่ MF ได้ รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคูส่ ญ
ั ญาตาม
reverse repo หรื อ securities lending)
2

ทรัพย์สนิ ดังนี ้

รวมกันไม่เกิน 25%

2.1 ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลีย่ นมือแต่ MF ได้
ดาเนินการให้ มีการรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการที่
กฎหมายกาหนด หรื อมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสาร
ได้
2.2 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้ อ 7 ของส่วนนี ้
(ข้ อนี ้ไม่ใช้ กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold
ที่ลงทุนในตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ตราสารที่มีลกั ษณะของ
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มี
อายุไม่เกินอายุกองทุน หรื อรอบการลงทุนของกองทุน หรื อมีการลงทุน
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ประเภททรัพย์ สนิ

ข้ อ

อัตราส่ วน
(% ของ NAV)

ใน derivatives เพื่อให้ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวมีอายุสอดคล้ องกับอายุ
กองทุน)
3

หน่วย infra หรื อหน่วย property

ไม่เกิน 20%

4

Reverse repo

ไม่เกิน 25%

5

Securities lending

ไม่เกิน 25%

6

ตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือที่ตวั ตราสารและผู้ออกตราสารทีต่ ่า
กว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)

ไม่เกิน 20%

7

total SIP ซึง่ ได้ แก่
7.1 ทรัพย์สนิ ตามข้ อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณ
ตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)

รวมกันไม่เกิน 15%

7.2 ตราสาร non-investment grade / unrated) แต่ไม่รวมถึงตราสาร
หนี ้ ศุกกู หรื อตราสาร Basel III ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
7.2.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้ อ 6 ในส่วนที่ 1 :
อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญา
(single entity limit)
7.2.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับต่ากว่า investment grade หรื อไม่
มี credit rating
*** หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ product limit

ส่ วนที่ 4 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สนิ
อัตราส่ วน
1

หุ้นของบริ ษัทรายใดรายหนึง่

กรณีที่เป็ นการลงทุนของ MF (ที่มิใช่กองทุนรวมวายุภกั ษ์ ) ทุก MF รวมกัน
ภายใต้ การจัดการของ บริ ษัทจัดการรายเดียวกันต้ องมีจานวนหุ้นของบริ ษัท
รวมกัน < 25% ของจานวนสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้ (ไม่นบั รวม
การถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภกั ษ์ )

2

ตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้กึง่ ทุน
ตราสาร Basel III และศุกกู ของผู้
ออกรายใดรายหนึง่ (ไม่รวมถึงตรา
สารหนี ้ภาครัฐไทย หรื อตราสารหนี ้
ภาครัฐต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี ้สินทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้
ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีลา่ สุด ทังนี
้ ้ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารมีหนี ้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อน
ครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ.
อาจนามูลค่าหนี ้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี ส้ ินทางการเงิน
ตามงบการเงินล่าสุดด้ วยก็ได้ โดยข้ อมูลหนี ส้ ินทางการเงินนัน้ จะต้ องเป็ น
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ข้ อ

ประเภททรัพย์ สนิ

อัตราส่ วน
ข้ อมูลที่มีการเผยแพร่เป็ นการทัว่ ไป และในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารไม่มีหนีส้ ิน
ทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด2
ให้ ใช้ อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตาม
ข้ อนี ้ของผู้ออกรายนัน้ เป็ นรายครัง้ เว้ นแต่ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารได้ มีการ
ยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ(bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณีทกี่ องทุนลงทุนในตราสารตามข้ อนี ้โดยเป็ นตราสารทีอ่ อกใหม่
และมี credit rating อยูใ่ นระดับต่ากว่า investment grade หรื อไม่มี
credit rating ให้ บริ ษัทจัดการลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้ การจัดการของ
บริ ษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ อู อกตราสารได้ มีการ
ยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี ้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน หรื อ บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริ ษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตาม 1 – 9)

3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุน
หนึง่

- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทังหมดของ
้
MF หรื อ กองทุน CIS
ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุนดังนี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
โดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
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ข้ อ

ประเภททรัพย์ สนิ

อัตราส่ วน

4

หน่วย infra ของกองทุนใด
กองทุนหนึง่

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย infra ทังหมดของกองทุ
้
น infra ที่ออก
หน่วยนัน้ เว้ นแต่เป็ นหน่วย infra ของกองทุนทีม่ ีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้ โดย
ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง

5

หน่วย property / REITs ของ
กองทุนใดกองทุนหนึง่

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย property ทังหมดของกองทุ
้
น property
ที่ออกหน่วยนัน้ เว้ นแต่เป็ นหน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะ
ครบถ้ วนดังนี ้ โดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง

1

หนี ้สินทางการเงิน (financial liability) ให้ พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผ้ อู อกตราสารดังกล่าวได้ จดั ทางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนนั ้
โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดโดยคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้ น
2
รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกาหนดการจัดทางบการเงินในครัง้ แรกของผู้ออกตราสาร
ทังนี
้ ้การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยการลงทุนของ
กองทุน และหรือที่แก้ ไขเพิ่มเติม
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ตารางค่าธรรมเนี ยม และค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่ วยลงทุน
ลงทุน
(2)
(2)

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมทัง้ หมด
(ที่ประมาณการได้ )
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ

อัตราตาม
โครงการ(1)

เรียกเก็บจริง

เรียกเก็บจริง

เรียกเก็บจริง(2)

1/01/2563 – 31/12/2563 1/01/2562 – 31/12/2562 1/01/2561 – 31/12/2561

ไม่ เกิน 1.2519

1.1984

1.1984

1.1985

ไม่เกิน 1.0700

1.0700

1.0700

1.0701(8)

ไม่เกิน 0.0749
ไม่เกิน 0.1070(3)

0.0214

0.0214

0.0214

0.1070

0.1070

0.1070

2.1 ค่าสอบบัญชี

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

0.0491

0.0490

0.0495

2.2 ค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

0.0053

-

-

2.3 ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ

ตามทีจ่ ่ายจริ ง

0.0003

0.0003

-

รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจริงทัง้ หมด

ไม่ เกิน 5.35(4)

1.2531

1.2477

1.2480

ค่ าใช้ จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์

ตามที่จ่ายจริง

0.01

0.01

0.01
เรียกเก็บจริง
2561

ไม่เกิน 1.00

เรียกเก็บจริง
2562
ยกเว้ น

ไม่เกิน 1.00

ยกเว้ น

3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนขาเข้ า(5)

ไม่เกิน 1.00

ยกเว้ น

3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนขาออก(7)
4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
5. ค่าธรรมเนียมการเปลีย่ นชื่อ สกุล ที่อยู่ และการออก
ใบหน่วยลงทุน
6. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

ไม่เกิน 1.00

1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย (ที่ประมาณการไม่ ได้ )

ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ งั ซือ้ หรือผู้ถอื หน่ วย
ลงทุน
1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (5)
2. ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (6)

อัตราตามโครงการ

เรียกเก็บจริง
2563

3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
0.25
0.25
ไม่มีเนื่องจากไม่อนุญาตให้ โอนหน่วยลงทุน
รายการละ 50 บาท
รายการละ 50 บาท
รายการละ 50 บาท

0.25

รายการละ 50 บาท

หมายเหตุ
(1) อัตราร้ อยละของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้ างต้ น ได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มหรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่น
ใดทานองเดียวกัน (ถ้ ามี)
(2) ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้ างต้ น ได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มหรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดทานองเดียวกัน (ถ้ ามี)
(3) อัตราร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน รวมทังค่
้ าธรรมเนียมและค่าบริ การที่เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
และค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ ้นเกี่ยวเนื่องกับงานทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่จ่ายจริ ง
(4) อัตราร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิถวั เฉลี่ยระหว่างงวด
(5) อัตราร้ อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคาขายหน่วยลงทุน บวกด้ วย ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน(ถ้ ามี) โดยจะแจ้ งวันที่เริ่ มคิดค่าธรรมเนียมให้ ผ้ ถู ื อ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วันทาการ
(6) อัตราร้ อยละของมูลค่าหน่ ว ยลงทุนที่ ใ ช้ คานวณราคารั บ ซือ้ คื นหน่ ว ยลงทุน หักด้ ว ยส่วนต่า งค่า รั บ ซือ้ คื นหน่ วยลงทุน (ถ้ า มี ) โดยจะแจ้ งวันที่ เริ่ มคิด
ค่าธรรมเนียมให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วันทาการ
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(7) อัตราร้ อยของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หักด้ วย ส่วนต่างค่ารับซื ้อหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) โดยจะแจ้ งวันที่เริ่ มคิดค่าธรรมเนียม
ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วันทาการ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเรี ยกเก็บในกรณี ที่เป็ นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุน
รวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการอื่น โดยจะยกเว้ นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการเอง ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบระยะเวลาการเปิ ดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนปกติ บริ ษัท จัดการจะ
คิดค่าส่วนต่าง ค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน จากผู้ลงทุนในอัตราไม่เกินร้ อยละ 5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(8) ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรี ยกเก็ บจริ งซึง่ แสดงเกิ นกว่าอัตราที่ระบุไว้ ในโครงการ เกิดจากวิธีการคานวณ ทังนี
้ ้ ในการเรี ยกเก็บจริ งข องค่าธรรมเนียม
ดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บจริ งไม่เกินอัตราตามที่โครงการระบุไว้
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายไม่เกินร้ อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรื อ ค่าใช้ จ่ายจากที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการบริ ษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะกระทาการดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะดาเนินการแจ้ งให้ ผ้ ถู ื อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า
60 วัน ก่อนการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นดังกล่าว โดยบริ ษัทจัดการจะเผยแพร่ ข้อมูลไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม และ
ณ สถานที่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
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กองทุนเปิ ด มุ่งรักษาเงิ นต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับงวด ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ชื่อบริษัทนายหน้ าซือ้ ขายหลักทรัพย์

ค่ านายหน้ า
ร้ อยละของค่ านายหน้ า
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ ซือ้ ขายหลักทรัพย์ รวม

1 บริ ษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)

485.93

13.59

2 บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด

449.98

12.58

3 บริ ษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)

435.02

12.17

4 บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)

359.65

10.06

5 บริ ษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด

306.03

8.56

6 บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด

288.68

8.07

7 บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

266.46

7.45

8 บริ ษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด

235.51

6.59

9 บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

156.10

4.37

10 บริ ษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด

150.81

4.22

441.50
3,575.67

12.35
100.00

11 อื่นๆ
รวม

กองทุนเปิ ด มุง่ รักษาเงินต้ นเพื่อการเลี ้ยงชีพ 5
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ตารางสรุปผลการดาเนินงาน
วันจดทะเบียนกองทุน 25 ธ.ค. 49
วันสิน้ สุดรอบบัญชี
31 ธ.ค. 63
กองทุน

YTD

3 เดือน

Percentile

6 เดือน

Percentile

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

Percentile

10 ปี

Percentile

ตงแต่
ั้
จ ัดตงกองทุ
ั้
น

ผลตอบแทนของกองทุนรวม

-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%

ผลตอบแทนต ัวชีว้ ัด

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%

ความผ ันผวนของกองทุน

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%

ความผ ันผวนของต ัวชีว้ ัด

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%

- ตัวชี ้วัด = อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ค้ มุ ครองเงินต้ น (Core Asset Index Return)
- ผลตอบแทนที่มีอายุมากกว่าหรื อเท่ากับ 1 ปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนร้ อยละต่อปี
- เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ได้ จดั ทาขึ ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
- ผลการดาเนินงานในอดีต / ผลการเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผล
การดาเนินงานในอนาคต
ผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown)

:

-3.5124%

ความผันผวนของส่ วนต่ างผลการดาเนินงานและดัชนีชีว้ ดั (Tracking Error : TE) คือ 2.75% ต่ อปี
Tracking Difference : TD 1 Year คือ -2.70%

กองทุนเปิ ด มุง่ รักษาเงินต้ นเพื่อการเลี ้ยงชีพ 5
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กองทุนเปิ ด มุ่งรักษาเงิ นต้นเพื่อการเลี้ยงชี พ 5
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายละเอี ยดการลงทุน การกู้ยืมเงิ นและการก่อภาระผูกพัน

หลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินในประเทศ
หุ้นสามัญ
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
ธนำคำร
ธนำคำร กรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำร กสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรเกียรตินำคินภัทร จำกัด (มหำชน)
ธนำคำร กรุงไทย จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
วัสดุก่อสร้ ำงและตกแต่ง
บริ ษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ทิปโก้ แอสฟั ลท์ จำกัด (มหำชน)
เคมีภณ
ั ฑ์และพลำสติก
บริ ษัท อินโดรำมำ เวนเจอร์ ส จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
พำณิชย์
บริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท เซ็นทรัล รี เทล คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหำชน)
บริ กำรรับเหมำก่อสร้ ำง
บริ ษัท ช.กำรช่ำง จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชัน่ จำกัด (มหำชน)
บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่
ชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
บริ ษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหำชน)

กองทุนเปิ ด มุง่ รักษาเงินต้ นเพื่อการเลี ้ยงชีพ 5

มูลค่ าตามราคาตลาด

%NAV

6,168,726.90

9.08

6,168,726.90
780,445.00
154,050.00
135,600.00
108,675.00
74,370.00
175,000.00
132,750.00
251,300.00
226,800.00
24,500.00
302,250.00
144,300.00
157,950.00
658,170.00
66,025.00
401,925.00
86,100.00
104,120.00
198,588.00
41,500.00
42,180.00
36,830.00
78,078.00
99,600.00
99,600.00

9.08
1.15
0.23
0.20
0.16
0.11
0.26
0.20
0.37
0.33
0.04
0.44
0.21
0.23
0.97
0.10
0.59
0.13
0.15
0.29
0.06
0.06
0.05
0.11
0.15
0.15
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กองทุนเปิ ด มุ่งรักษาเงิ นต้นเพื่อการเลี้ยงชี พ 5
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายละเอี ยดการลงทุน การกู้ยืมเงิ นและการก่อภาระผูกพัน

หลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินในประเทศ
หุ้นสามัญ
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
พลังงำนและสำธำรณูปโภค
บริ ษัท บี.กริ ม เพำเวอร์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ผลิตไฟฟ้ำ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิ โตรเลียม จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหำชน)
เงินทุนและหลักทรัพย์
บริ ษัทบริ หำรสินทรัพย์ กรุงเทพพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ศรี สวัสดิ์ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท รำชธำนีลิสซิ่ง จำกัด (มหำชน)
อำหำรและเครื่องดื่ม
บริ ษัท คำรำบำวกรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อำหำร จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท โอสถสภำ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท เถ้ ำแก่น้อย ฟู๊ ดแอนด์มำร์ เก็ตติ ้ง จำกัด (มหำชน)
กำรแพทย์
บริ ษัท บำงกอก เชน ฮอสปิ ทอล จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท กรุงเทพดุสิตเวชกำร จำกัด (มหำชน)
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
บริ ษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
สื่อและสิ่งพิมพ์
บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท วีจีไอ จำกัด (มหำชน)
บรรจุภณ
ั ฑ์
บมจ เอสซีจี แพคเกจจิ ้ง จำกัด มหำชน
พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
บริ ษัท อมตะ คอร์ ปอเรชัน จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนำ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท แลนด์แอนด์เฮ้ ำส์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ศุภำลัย จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

กองทุนเปิ ด มุง่ รักษาเงินต้ นเพื่อการเลี ้ยงชีพ 5

มูลค่ าตามราคาตลาด

%NAV

6,168,726.90

9.08

6,168,726.90
1,223,115.00
111,550.00
77,000.00
95,875.00
180,840.00
484,500.00
216,150.00
57,200.00
413,582.00
122,640.00
223,550.00
67,392.00
321,605.00
80,150.00
163,175.00
71,000.00
7,280.00
393,120.00
70,720.00
322,400.00
583,154.00
352,000.00
191,250.00
39,904.00
75,680.00
64,375.00
11,305.00
87,150.00
87,150.00
271,802.90
68,508.90
54,375.00
52,525.00
46,110.00
28,700.00
21,584.00

9.08
1.80
0.16
0.11
0.14
0.27
0.71
0.32
0.08
0.61
0.18
0.33
0.10
0.47
0.12
0.24
0.10
0.01
0.58
0.10
0.47
0.86
0.52
0.28
0.06
0.11
0.09
0.02
0.13
0.13
0.40
0.10
0.08
0.08
0.07
0.04
0.03
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กองทุนเปิ ด มุ่งรักษาเงิ นต้นเพื่อการเลี้ยงชี พ 5
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายละเอี ยดการลงทุน การกู้ยืมเงิ นและการก่อภาระผูกพัน

หลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินในประเทศ
หุ้นสามัญ
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
เยื่อกระดำษและกระดำษ
บริ ษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหำชน)
ขนส่ง
บริ ษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิ ้งส์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
พันธบัตรรั ฐบาล
อำยุคงเหลือน้ อยกว่ำ 1 ปี
พันธบัตรธนำคำรเพือ่ กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร พ.ศ. 2558 ครั ้งที่ 1
อำยุคงเหลือ 1-3 ปี
หุ้นกู้ธนำคำรออมสิน ครั ้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565
พันธบัตรรัฐบำลเพือ่ กำรบริ หำรหนี ้เงินกู้โครงกำร ในปี งบประมำณ พ.ศ. 2559 ครั ้งที่ 1
อำยุคงเหลือ 3-5 ปี
อำยุคงเหลือ 5-7 ปี
อำยุคงเหลือ 7 -10 ปี
อำยุคงเหลือมำกกว่ำ 10 ปี
เงินฝาก
ธนำคำร ยูโอบี จำกัด (มหำชน)
ธนำคำร ทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
อื่นๆ
ทรัพย์สินอื่น
หนี ้สินอื่น
มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ

กองทุนเปิ ด มุง่ รักษาเงินต้ นเพื่อการเลี ้ยงชีพ 5

มูลค่ าตามราคาตลาด

%NAV

6,168,726.90

9.08

6,168,726.90
29,900.00
29,900.00
479,265.00
361,050.00
52,290.00
51,150.00
14,775.00
58,544,054.10

9.08
0.04
0.04
0.71
0.53
0.08
0.08
0.02
86.17

20,524,188.60
20,524,188.60
38,019,865.50
27,789,952.50
10,229,913.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,327,725.33

30.21
30.21
55.96
40.90
15.06
0.00
0.00
0.00
0.00
4.90

3,071,278.70
256,446.63
-101,882.25

4.52
0.38
-0.15

1,102.00
-102,984.25
67,938,624.08

0.00
-0.15
100.00

36

รายงานสรุปเงิ นลงทุน
กองทุนเปิ ด มุ่งรักษาเงิ นต้นเพื่อการเลี้ยงชี พ 5
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนีท้ ่ อี อกโดยนิติบุคคลไทยหรื อตราสารหนีท้ ่ เี สนอขายในประเทศไทย
กลุ่มของตราสาร
(ก) พันธบัตร
(ข) ตรำสำรที่ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตั ้งขึ ้น ธนำคำรพำณิชย์ หรื อบริ ษัทเงินทุน
เป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อำวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้ค ้ำประกัน

มูลค่ าตามราคาตลาด

%NAV

58,544,054.10
0.00

86.17
0.00

(ค) ตรำสำรที่มีบริ ษัทที่ได้ รับ rating ในระดับ investment grade เป็ นผู้ออก ผู้รับรอง
ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้ค ้ำประกัน

0.00

0.00

(ง)* ตรำสำรที่มีบริ ษัทได้ รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่ำ investment
grade หรื อ ไม่มี rating เป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อำวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้ค ้ำประกัน

0.00

0.00

หมำยเหตุ * มูลค่ำตำมรำคำตลำด และ % NAV ตำมข้ อ (ง) ได้ รวมตรำสำรที่ตวั ตรำสำรได้ รับ rating ในระดับ Investment grade ไว้ ด้วย
สัดส่วนสูงสุด(Upper Limit) ที่บริ ษัทจัดกำรคำดว่ำจะลงทุนในกลุม่ (ง)
15.00
%NAV

กองทุนเปิ ด มุง่ รักษาเงินต้ นเพื่อการเลี ้ยงชีพ 5
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รายละเอี ยดตัวตราสารและอันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิ ด มุ่งรักษาเงิ นต้นเพื่อการเลี้ยงชี พ 5
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประเภท

ผู้ออก
ชื่อตราสาร

ผู้คา้ /ผู้รับรอง
ผู้สลักหลัง

วันครบ
กาหนด

อันดับความ
น่ าเชื่อถือ

มูลค่ า
หน้ าตั๋ว

มูลค่ าตาม
ราคาตลาด

20,000,000.00
27,000,000.00
10,000,000.00
รวม

20,524,188.60
27,789,952.50
10,229,913.00
58,544,054.10

พันธบัตร
GGLB21NA
GSB222A
LB226A

ธนำคำรเพือ่ กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
ธนำคำรออมสิน
กระทรวงกำรคลัง

กองทุนเปิ ด มุง่ รักษาเงินต้ นเพื่อการเลี ้ยงชีพ 5

กระทรวงกำรคลัง
กระทรวงกำรคลัง

26/11/2564
23/02/2565
17/06/2565

-
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อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
กองทุนเปิ ด มุ่งรักษาเงิ นต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
1.03%

กองทุนเปิ ด มุง่ รักษาเงินต้ นเพื่อการเลี ้ยงชีพ 5
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ข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิ น 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด มุ่งรักษาเงิ นต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
--ไม่มี-หมายเหตุ :
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ ที่ website ของบริ ษัทจัดการ http://www.uobam.co.th

กองทุนเปิ ด มุง่ รักษาเงินต้ นเพื่อการเลี ้ยงชีพ 5
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คาเตือน / ข้อแนะนา


การพิจารณาร่ างหนั งสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี ม้ ิได้ เป็ นการแสดงว่ าสานักงานได้
รั บรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนั งสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของ
หน่ วยลงทุนที่เสนอขายนัน้



การลงทุนในหน่ วยลงทุนมิใช่ การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ด มุ่งรั กษา
เงินต้ นเพื่อการเลีย้ งชีพ 5 เมื่อเห็นว่ าการลงทุนในกองทุนเปิ ดนีเ้ หมาะสมกับวัตถุประสงค์ การลงทุนของตน และ
ผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการลงทุนได้



ในกรณีท่ มี ีเหตุการณ์ ไม่ ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้ รับชาระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนล่ าช้ ากว่ าระยะเวลาที่กาหนดไว้ ใน
หนังสือชีช้ วน



ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ จะไม่ ได้ รับสิทธิประโยชน์ ทางภาษี หากไม่ ปฏิบัติตามเงื่อนไข
การลงทุน และจะต้ องคืนสิทธิ ประโยชน์ ทางภาษีท่ ีเคยได้ รับภายในกาหนดเวลา มิฉะนั น้ จะต้ องชาระเงินเพิ่ม
และ/หรือเบีย้ ปรับตามประมวลรัษฎากร



ผู้ลงทุนไม่ สามารถนาหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ไปจาหน่ าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นประกัน



กองทุนรวมมุ่งรั กษาเงินต้ นเป็ นเพียงชื่อเรี ยกประเภทของกองทุนรวมที่จัดนโยบายการลงทุนเพื่อให้ เงินต้ นของ
ผู้ถอื หน่ วยลงทุนมีความเสี่ยงต่า โดยกองทุนเปิ ด มุ่งรักษาเงินต้ นเพื่อการเลีย้ งชีพ 5 มิได้ รับประกันเงินลงทุนหรื อ
ผลตอบแทนจากการลงทุนแต่ อย่ างใด



ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนังสือชีช้ วนให้ เข้ าใจและควรเก็บหนังสือชีช้ วนไว้ เป็ นข้ อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต
และเมื่อมีข้อสงสัยให้ สอบถามผู้ติดต่ อกับผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่ อนซือ้ หน่ วยลงทุน



กองทุนเปิ ด มุ่งรั กษาเงินต้ นเพื่อการเลีย้ งชีพ 5 เป็ นกองทุนรวมที่ไม่ มีประกัน (Non-Guaranteed Fund) ผู้ลงทุน
อาจไม่ ได้ รับเงินลงทุ นคืนบางส่ วนหรื อทัง้ หมด (possible loss) และ/หรื ออาจไม่ ได้ รับชาระเงินค่ าขายคืน
หน่ วยลงทุนบางส่ วน หรือทัง้ หมด และ/หรือได้ รับชาระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนล่ าช้ ากว่ าระยะเวลาที่กาหนดไว้
ในหนังสือชีช้ วน



กองทุนนีไ้ ม่ ได้ จดทะเบียน และจะไม่ จดทะเบียนภายใต้ กฎหมายการลงทุนของบริ ษัทของประเทศสหรั ฐอเมริ กา
ค.ศ. 1940 และตามที่แก้ ไขเพิ่มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended) หรื อ
กฎระเบียบอื่นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้ นแต่ จะกาหนดไว้ เป็ นอย่ างอื่นในโครงการ และ
หน่ วยลงทุนของกองทุนนีไ้ ม่ ได้ จดทะเบียนภายใต้ กฎหมายหลักทรั พย์ ของประเทศสหรั ฐอเมริ กา ค.ศ. 1933 และ
ตามที่แก้ ไขเพิ่มเติม (United States Securities Act of 1933 (as amended) หรื อกฎระเบียบอื่นใดในลักษณะ
เดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้ นแต่ จะกาหนดไว้ เป็ นอย่ างอื่นในโครงการ
ด้ ว ยเหตุ ดั ง กล่ า ว บริ ษั ท จั ด การจะไม่ เ สนอขายหน่ วยลงทุ น ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ดิ น แดนของประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า หรื อ ที่ ป ระเทศสหรั ฐ อเมริ ก าครอบครอง รวมตลอดจนไม่ เ ส นอขายหน่ วยลงทุ น ให้ กั บ คน
สหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตามความหมายที่กาหนดไว้ ใน Regulation S ซึ่งออกภายใต้ กฎหมายหลักทรัพย์ ของ
ประเทศสหรั ฐอเมริ กา ค.ศ. 1933 (ซึ่งความหมายคาว่ า “US Person” อาจมีการแก้ ไขเพิ่มเติมเป็ นคราวๆ) ไม่ ว่า
ทางตรงและทางอ้ อม นอกจากนี ้ ผู้ถอื หน่ วยลงทุนไม่ อาจโอนหน่ วยลงทุนให้ แก่ US Person ดังนัน้ บริ ษัทจัดการ
จะไม่ รับลงทะเบียนการโอนหน่ วยลงทุน หากการโอนนัน้ เป็ นการโอนหรือจาหน่ ายให้ แก่ US Person
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41

ดังนัน้ ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่ วยลงทุน (แล้ วแต่ กรณี) จะต้ องแสดงตนในเวลาที่จองซือ้ หรื อในเวลาลงทะเบียน
รั บโอนหน่ วยลงทุน (แล้ วแต่ กรณี) ว่ าตนมิใช่ US Person และมิได้ เปิ ดบัญชีซือ้ ขายหน่ วยลงทุนเพื่อหรื อในนาม
ของ US Person


นอกจากผู้ลงทุนจะต้ องศึกษาข้ อมูลในหนังสือชีช้ วนให้ เข้ าใจก่ อนตัดสินใจซือ้ หน่ วยลงทุน เพื่อผลประโยชน์ ของ
ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลและทาความเข้ าใจเกี่ยวกับ “นโยบายการลงทุน” “ประเภทหลักทรั พย์ ท่ ีจะลงทุน
“อัตราส่ วนการลงทุน ” “ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม” และ “คาเตือน/ข้ อแนะนา” ในหนั งสือชีช้ วน
ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญ และ/หรื อในหนั งสือชีช้ วนส่ วนข้ อมูลโครงการโดยละเอียด หากมีข้อสงสัยให้ สอบถาม
ผู้ติดต่ อกับผู้ลงทุนหรือผู้ขายหน่ วยลงทุนของกองทุน



กองทุ น รวมเป็ นนิ ติ บุ ค คลแยกต่ างหากจากบริ ษั ท จั ด การ ดั ง นั ้น บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น ยู โ อบี
(ประเทศไทย) จากัด จึงไม่ มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ด มุ่งรักษาเงินต้ นเพื่อการเลีย้ งชีพ
5 ทัง้ นี ้ ผลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ด มุ่งรั กษาเงินต้ นเพื่อการเลีย้ งชีพ 5 ไม่ ได้ ขึน้ อยู่กับสถานะทางการเงิน
หรือผลการดาเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด



ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าผู้ขายหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.



ผู้สนใจลงทุนที่มีถ่ ินฐานอยู่ในต่ างประเทศจะต้ องเป็ นผู้รับภาระในเรื่ องของข้ อกาหนด กฎระเบียบ และภาษี
ต่ างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนเอง



บริ ษั ทหลัก ทรั พย์ จัด การกองทุ น ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด อาจลงทุ น ในหลั กทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พย์ สิน อื่น เพื่ อ
บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด เช่ นเดียวกันกับที่บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน
ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด ลงทุนในหลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มี
ระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมต่ อผู้ถือหน่ วยลงทุน ทัง้ นี ้ ผู้ลงทุน
สามารถขอตรวจสอบข้ อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ ท่ บี ริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย)
จากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.



หนังสือชีช้ วนส่ วนสรุ ปข้ อมูลสาคัญนี ้ เป็ นเพียงการสรุ ปใจความสาคัญของหนังสือชีช้ วนส่ วนข้ อมูลโครงการเพื่อ
ความกระชับ และเข้ า ใจง่ า ยเท่ านั ้น ทั ง้ นี ้ ในการบริ หารจัด การกองทุ น บริ ษั ท จัด การจะยึด ตามรายละเอี ย ด
โครงการจัดการกองทุนที่ได้ รับการอนุมัติจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.



ในกรณี ท่ ี ผ้ ู ล งทุ น ต้ อ งการทราบข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ผู้ ล งทุ น สามารถขอหนั ง สื อ ชี ช้ วนส่ ว นข้ อ มู ล โครงการได้ ที่
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน



ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่ อการตัดสินใจลงทุน เช่ น การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ได้ ท่ ี
ส านั ก งานคณะกรรมการก.ล.ต. หรื อ โดยผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เนตของส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(http://www.sec.or.th)



บริ ษัทจัดการอนุ ญาตให้ พนั กงานลงทุ นในหลักทรั พย์ เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
ประกาศต่ างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่ าวให้ บริ ษัทจัดการทราบ
เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกากับและดูแลการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ของพนักงานได้



ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิออกเสียงได้ ท่ บี ริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหรือโดยผ่ านเครือข่ ายอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ (www.uobam.co.th)
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ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพให้ เข้ าใจ รวมทัง้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
และขอรับคู่มือการลงทุนได้ ท่ บี ริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน



ผู้สนใจสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนมีหน้ าที่แจ้ งการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลหรื อข้ อเท็จจริ ง
ใดๆ ให้ บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุ นการขายหรื อรั บซือ้ คืนทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยแจ้ งไว้
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุ นการขายหรื อรั บซือ้ คืน อาจพิจารณาขอข้ อมูลหรื อเอกสารเพิ่มเติม ทัง้
ก่ อนและภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ ว เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้ อง หรื อเพื่อให้ เป็ นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรื อการตีความ หรื อการสั่ง
การของหน่ วยงานที่มีอานาจตามกฎหมาย



บริษัทจัดการมีวิธีการติดต่ อสื่อสารข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุนกับผู้ลงทุนหลายวิธี เช่ น ทางไปรษณีย์ ผ่ านผู้สนับสนุ น
การขายหรือรับซือ้ คืน หรือผ่ านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้ น ผู้ลงทุนจึงควรตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าได้ รับข้ อมูล
เกี่ยวกับกองทุนครบถ้ วน ตามวิธีหรือช่ องทางที่ผ้ ูลงทุนได้ แสดงความจานงไว้ กับบริ ษัทจัดการ หากมีข้อสงสัยให้
ติดต่ อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน



บริ ษัท จัดการอาจปฏิเสธไม่ ให้ คาแนะน าการลงทุ น และไม่ ข ายหน่ วยลงทุ นในกรณี ท่ ีผ้ ูส่ ัง ซือ้ /ผู้ส่ ั งสับเปลี่ย น
หน่ วยลงทุนปฏิเสธที่จะให้ ข้อมูลหรื อให้ ข้อมูลที่ไม่ ครบถ้ วน เพื่อประกอบการให้ คาแนะนาที่สอดรั บกับระดับ
ความเสี่ยงของกองทุ นรวม และ/หรื อผู้ส่ ังซือ้ /ผู้ส่ ังสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนประสงค์ จะลงทุนในกองทุนที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูงกว่ าระดับความเสี่ยงที่ผ้ ูส่ ังซือ้ /ผู้ส่ ังสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนยอมรั บได้ และผู้ส่ ังซือ้ /ผู้ส่ ังสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนไม่ ยนิ ยอม/ไม่ ให้ คายืนยันรับทราบถึงระดับความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้ จากการลงทุนในกองทุนดังกล่ าว และ/
หรือกรณีท่ ผี ้ สู ่ งั ซือ้ /ผู้ส่ งั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนไม่ ได้ นาส่ งเอกสารหลักฐานประกอบการซือ้ /สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ตามที่กาหนด



บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาระงับการทาธุรกรรมใดๆ กับผู้ลงทุน หากมีเหตุอันควรสงสัยว่ าผู้ลงทุน หรื อบุคคลที่
เกี่ยวข้ อง/เกี่ยวเนื่ อง/เกี่ยวพันกับผู้ลงทุน เป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง/เกี่ยวเนื่อง/เกี่ยวพันกับการฟอกเงินหรื อ
การก่ อการร้ าย หรืออยู่ระหว่ างถูกกล่ าวโทษ/สอบสวน/ติดตาม/ต้ องสงสัย/ถูกดาเนินคดี และ/หรื อ เป็ นบุคคลที่มี
ชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้กระทาผิด (Black List) จากเจ้ าหน้ าที่ของรัฐหรือเจ้ าหน้ าที่ขององค์ กรกากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง
ในเรื่องดังกล่ าว



ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่ าวเมื่อมีความเข้ าใจในความเสี่ยงของสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า และผู้ลงทุน
ควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์ การลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะการเงิน
ของผู้ลงทุนเอง



นักลงทุนควรทาความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่ อนตัดสินใจลงทุน



กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่ วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนทัง้ หมด ดังนัน้
หากผู้ถือหน่ วยลงทุนดังกล่ าวไถ่ ถอนหน่ วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้ กองทุนต้ องเลิกกองทุนรวมได้ โดยผู้ถือหน่ วย
ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลได้ ท่ เี ว็บไซต์ ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th

รวบรวมข้ อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2564
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