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กองทนุเปิด มุ่งรกัษาเงินต้นเพ่ือการเลี้ยงชีพ 4 
      Capital Protected Retirement Mutual Fund 4 : CPRMF4 

                   
ประเภทกองทุน  : กองทนุรวมผสมเพ่ือการเลีย้งชีพแบบมุง่รักษาเงินต้น 
 
อายุโครงการ  : ไมกํ่าหนด 
 
วันที่ได้รับอนุมัตใิห้จัดตัง้และจัดการกองทุนรวม : 14 พฤศจิกายน 2548 
 
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม :   19 ธนัวาคม 2548 
 
นโยบายการลงทุน  :   

โดยหลกัแล้วทรัพย์สินของ “กองทนุเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพ่ือการเลีย้งชีพ 4” จะถกูแบ่งออกเป็น 2 สว่น เพ่ือนํามาลงทนุ แยก
ตามวตัถปุระสงค์ได้ดงัตอ่ไปนี:้-  

สว่นท่ี 1   เพ่ือมุง่รักษาเงินลงทนุจํานวน 10 บาท ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

สําหรับการลงทุนในส่วนท่ี 1 นัน้ เป็นการลงทุนท่ีมุ่งเน้นถึงความมัน่คงเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจในอนัท่ีจะสร้างกลไกในการ
ปกป้องมุ่งรักษาเงินลงทนุให้กบันกัลงทนุ เพ่ือท่ี ณ รอบปีท่ี 5 ซึ่งเป็นวนัครบรอบระยะเวลาการลงทนุของกองทนุรวมแต่ละ
รอบ ผู้ลงทนุยงัคงมีโอกาสได้รับเงินลงทนุจํานวนสบิบาทคืน 

ดงันัน้ การลงทนุในสว่นนีจ้ะเป็นการลงทนุในตราสารแห่งหนีท่ี้เป็นตราสารภาครัฐไทย และ/หรือ ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
ท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในสองอันดับแรก และ/หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือบัตรเงินฝากท่ีบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออกเพ่ือการกู้ ยืมหรือรับเงินจากประชาชน และ/หรือเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือบตัรเงินฝากท่ี
ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก และ/หรืออาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนท่ีมีความเส่ียงต่ํา หรือมีความเส่ียงเทียบเคียงได้
กบัความเส่ียงในทรัพย์สินดงักลา่วข้างต้น ทัง้นี ้โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.มีมลูค่ารวมกนั
ทัง้สิน้โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   

ในกรณีท่ีสถานการณ์การลงทนุไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาด เศรษฐกิจ และการเมืองมีความผนัผวน เกิดภยัพิบติั หรือเกิด
เหตกุารณ์ไมป่กติตา่งๆ เป็นต้น และ/หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบ จนเป็นเหตใุห้กองทนุจําเป็นต้อง 
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ชะลอการลงทุนเป็นการชั่วคราว  ดังนัน้ จึงอาจมีบางขณะท่ีกองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนท่ี
กําหนดไว้ในโครงการตามข้างต้นได้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสดัส่วนการลงทุนท่ี
กําหนดไว้ในโครงการตามประกาศตอ่สํานกังานคณะกรรมการก.ล.ต. 

นอกจากนี ้ในการลงทนุสว่นท่ี 1 กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นการป้องกนัความเส่ียง 

สว่นท่ี 2 เพ่ือก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

คือส่วนท่ีเหลือจากส่วนท่ี 1 จะเป็นส่วนของการลงทุนท่ีสามารถเปิดโอกาสให้กับนกัลงทุนในอนัท่ีจะได้รับผลตอบแทนท่ีดี
หากสภาพเศรษฐกิจของประเทศฟืน้ตวั โดยจะเน้นลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีคาดว่าสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดีเป็นหลกั ซึง่การ
ลงทนุในสว่นนีจ้ะมีทัง้ หุ้น หุ้นกู้   และ/หรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
หรือ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนดให้เป็นตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ้หรือ
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรืออาจจะลงทุนในต่างประเทศถ้าคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ อนญุาตให้ลงทนุได้   

และหากการลงทุนในส่วนท่ี 2 นีมี้รายได้ท่ีเกิดจาก กําไรจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีเกิดขึน้จริง รายได้จากเงินปันผล หรือ
รายได้อ่ืนๆ เป็นต้น บริษัทจะนํารายได้ท่ีได้มาจดัสรรแบ่งออกเป็นสองส่วนเพ่ือย้อนกลบัไปลงทนุทัง้ส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 
ตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ การลงทุนในขณะนัน้ๆ อาทิเช่น ในกรณีท่ีสภาวะแนวโน้มการลงทุนในตราสารหนีมี้
เกณฑ์ท่ีดีผู้จดัการกองทนุก็จะให้นํา้หนกัการลงทนุในตราสารหนีม้ากกว่าตราสารทนุ ในทางตรงกนัข้ามหากคาดว่าสภาวะ
ตลาดตราสารทนุอยูใ่นภาวะท่ีสดใสผู้จดัการกองทนุก็จะให้นํา้หนกัแก่การลงทนุในตราสารทนุมากกวา่ตราสารหนี ้

นอกจากนี ้ ในการลงทนุส่วนท่ี 2  กองทนุจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทนุ (Efficient portfolio management)   

ทัง้นี ้ กองทนุจะไม่ลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) หรือ Credit Linked 
note  

อนึ่ง บริษัทจัดการ อาจประกาศขยบัเพดานการมุ่งรักษาเงินลงทนุจํานวน 10 บาทนีใ้ห้สงูขึน้ได้ตามความเหมาะสม หาก
บริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรและเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ อาทิเช่น บริษัทจดัการอาจประกาศยอดการ
มุง่รักษาเงินลงทนุสําหรับรอบถดัไปให้สงูขึน้กว่ายอดเงินลงทนุ 10 บาทนีไ้ด้ก่อนหรือเม่ือถึงรอบระยะเวลาการลงทนุในแต่ละ
รอบ 5 ปี โดยบริษัทจดัการจะประกาศถงึจํานวนเงินท่ีมุง่รักษาใหมนี่ใ้ห้ทราบทัว่กนั 
 
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน :     

เน่ืองจากผลตอบแทนท่ีกองทุนจะได้รับจากการลงทุน คือ ดอกเบีย้รับของตราสารหนีท่ี้กองทุนลงทุนไว้ และกําไรจาก 
ส่วนต่างของราคาหลกัทรัพย์ ซึ่งผลตอบแทนดงักล่าวจะสะท้อนอยู่ในมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้ ดงันัน้ เม่ือทําการขายคืน
หน่วยลงทนุ ผู้ลงทนุจงึมีโอกาสได้รับกําไรจากมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้จาก ณ วนัท่ีได้ทําการซือ้หน่วยลงทนุ 

 

สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 17 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบักองทนุรวม 
 

 
   คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับลักษณะที่สาํคัญของกองทุนรวม 
 

1. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่
อย่างไร ? 

 กองทนุนีไ้มมี่การกําหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือไมมี่การแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุ 

2. กองทุนรวมนีมี้จาํนวนเงนิทุนโครงการล่าสุดเท่าใด ? 

5,000 ล้านบาท และบริษัทจดัการอาจย่ืนขออนมุติัเพิ่มจํานวนเงินทนุของกองทนุจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายหลงัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และไม่ถือเป็น
การแก้ไขโครงการ 

3. กองทุนรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสาํหรับเงนิลงทุนลักษณะใด ? 

เพ่ือให้ผู้ลงทนุได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ผู้ลงทนุจะต้องถือหน่วยลงทนุไว้
ไม่น้อยกว่า 5 ปี นบัตัง้แต่วนัซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรก และไถ่ถอนหน่วยลงทนุดงักล่าวเม่ือมีอายไุม่ต่ํากว่า 55 ปีบริบูรณ์ 
ดงันัน้ เงินลงทนุท่ีนํามาลงทนุจะต้องเป็นเงินออมระยะยาว และเป็นเงินลงทนุสว่นท่ียอมรับความเส่ียงจากการลงทนุได้
ในระดบัต่ําถงึปานกลาง 

4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน ? 

 การเปล่ียนแปลงของราคาตราสารท่ีกองทนุลงทนุ    

การได้รับผลกระทบจาก ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะตลาด อตัราดอกเบีย้ ความผนัผวนของค่าเงิน มีผลให้ราคา
ตราสารมีการเปล่ียนแปลงขึน้ลงได้ เช่น ราคาของตราสารหนี ้จะเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงข้ามกบัอตัราดอกเบีย้ 
หรือราคาของหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์จะเปล่ียนแปลงไปตามสภาวะตลาดตลอดเวลา เป็นต้น ซึง่การเปล่ียนแปลงของ
ราคาตราสารท่ีกองทนุลงทนุดงักลา่ว จะสะท้อนอยูใ่นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ (NAV)  

 ความสามารถในการดําเนินธุรกิจและความสามารถในการชําระหนีข้องผู้ออกตราสาร   

ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดงักล่าว จะบ่งบอกถึงศกัยภาพ และความเข้มแข็งขององค์กร
ธุรกิจนัน้ๆ ซึง่จะมีผลถึงความสามารถในการชําระหนีข้องผู้ออกตราสาร และจะถกูสะท้อนออกมาในราคาของหุ้นท่ีมี
การขึน้หรือลงในขณะนัน้ๆ  

 การขาดสภาพคลอ่งของตราสาร  

การท่ีตราสารท่ีกองทนุถืออยูน่ัน้ขาดสภาพคลอ่ง โดยการซือ้ขายเปล่ียนมือของตราสารมีจํานวนครัง้และปริมาณน้อย 
อาจทําให้กองทนุไมส่ามารถขายตราสารในช่วงเวลาและราคาท่ีต้องการได้   
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5. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่ มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่ มุ่งเน้นจะมุ่งรักษาเงินต้นหรือไม่ 
อย่างไร ? 

กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุรวมมุ่งรักษาเงินต้น โดยสามารถสรุปข้อมลูเก่ียวกบัจํานวนเงินท่ีมุ่งรักษาและระยะเวลาท่ี มุ่งรักษา
ได้ดงันี ้

 ข้อมลูเก่ียวกบัจํานวนเงินท่ีคุ้มครอง 

ณ สิน้รอบปีท่ี 5 ซึง่เป็นวนัครบรอบระยะเวลาการลงทนุของกองทนุรวมแต่ละรอบ ผู้ลงทนุจะได้รับเงินลงทนุคืนทัง้สิน้
ไมต่ํ่ากวา่ 10 บาท (ถ้าผู้ลงทนุไถ่ถอนหน่วยลงทนุ) 

อนึ่ง บริษัทจดัการ อาจประกาศขยบัเพดานการมุ่งรักษาเงินลงทนุจํานวน 10 บาทนีใ้ห้สงูขึน้ได้ตามความเหมาะสม 
หากบริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรและเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจประกาศยอด
การมุ่งรักษาเงินลงทนุสําหรับรอบถดัไปให้สงูขึน้กว่ายอดเงินลงทนุ 10 บาทนีไ้ด้ก่อนหรือเม่ือถึงรอบระยะเวลาการ
ลงทนุในแตล่ะรอบ 5 ปี โดยบริษัทจดัการจะประกาศถงึจํานวนเงินท่ีมุง่รักษาใหมนี่ใ้ห้ทราบทัว่กนั 

 ข้อมลูเก่ียวกบัระยะเวลาการมุง่รักษา 

การมุ่งรักษาเงินต้นจะเร่ิมตัง้แต่วนัเร่ิมลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุวนัแรก จนถึงวนัสิน้รอบปีท่ี 5 ซึ่งเป็นวนัครบรอบ
ระยะเวลาการลงทนุของกองทนุรวมแตล่ะรอบ 

6 กองทุนรวมมุ่งรักษาเงนิต้นแตกต่างจากกองทุนรวมมีประกันอย่างไร ? 

กองทนุรวมมุ่งรักษาเงินต้นจะไม่ได้รับประกนัเงินลงทนุหรือผลตอบแทน แต่เงินลงทนุในส่วนท่ีมุ่งรักษาเงินต้นกองทนุจะ
เน้นลงทนุในตราสารการเงินท่ีมีคณุภาพ และมีความเส่ียงต่ํา เพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับเงินลงทุนคืนทัง้จํานวนเม่ือ
ครบกําหนดเวลาไถ่ถอน สําหรับกองทนุรวมมีประกนัจะมีการรับประกนัเงินลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยบริษัทจดัการ
จะแตง่ตัง้บคุคลท่ีสามขึน้มาเป็นผู้ประกนัเงินลงทนุดงักลา่ว 

7. ผู้ลงทุนในกองทุนนีมี้โอกาสที่จะไม่ได้รับคืนเงนิต้นหรือไม่ อย่างไร ? 

เน่ืองจากเงินลงทุนในส่วนท่ีมุ่งรักษาเงินต้น กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารการเงินท่ีมีคุณภาพ และมีความเส่ียงต่ํา 
ดงันัน้ในสภาวการณ์ปกติหากผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ถือหน่วยลงทนุไว้จนครบรอบการลงทนุโอกาสท่ีจะไม่ได้รับคืนเงินต้นจึง
น้อยมาก 
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8. กองทุนนีมี้เงื่อนไขการมุ่งรักษาเงนิต้น และมีกลไกการมุ่งรักษาเงนิต้นอย่างไร ? 

ตัวอย่างตารางแสดงกลไกการมุ่งรักษาเงนิต้น * 

 สัดส่วนการ
ลงทุน 

 

อัตรา
ผลตอบแทน 

(ต่อปี) 

มูลค่าหน่วย
ลงทุน ณ วัน
เร่ิมลงทุน 

(บาท) 

ผลตอบแทน 
จากการ
ลงทุน 

ต่อหน่วย
ลงทุน 

(ต่อ 5 ปี) 
 (บาท) **** 

มูลค่าหน่วย
ลงทุนเม่ือ
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 

- หลกัทรัพย์อ่ืนเพ่ือวตัถปุระสงค์
ในการสร้างผลตอบแทนท่ีดี 

12.85% (100%) 1.8597  0.0000 

รวม 100%  14.4721  14.9390 
(หกั) คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน  (0.63%)*****   (0.4669) 

มูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิ     14.4721 

หมายเหตุ : *   ตารางแสดงกลไกการมุ่งรักษาเงินต้นนีเ้ป็นเพียงตัวอย่างท่ีแสดงให้เห็นถึงกลไกการมุ่งรักษาเงินต้น
เท่านัน้ ผลตอบแทนท่ีเกิดขึน้จริงขึน้อยู่กบัสภาวะการลงทนุ และปัจจยัอ่ืนๆ ผู้ลงทนุจึงควรนําข้อมลูนีไ้ป
ใช้เพียงเพ่ือการศกึษาให้เข้าใจถงึกลไก และวิธีการลงทนุท่ีมุง่เน้นการมุง่รักษาเงินต้นเทา่นัน้ 

 ** อตัราผลตอบแทนจากสมาคมตราสารหนีไ้ทย ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2556 
 *** อตัราดอกเบีย้เงินฝากของธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2556 
 ****  คิดจากผลตอบแทนดอกเบีย้ท่ีคาดวา่จะได้รับในอนาคต 
 *****  ค่าใช้จ่ายรวม/ค่าธรรมเนียมรวมซึ่งเรียกเก็บจากกองทุนรวมอาจปรับขึน้หรือลงได้ เพ่ือให้สามารถมุ่ง

รักษาเงินต้นได้ แต่ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิถวัเฉล่ียระหว่างงวด ตามท่ีระบุไว้ใน
โครงการหรือหนงัสือชีช้วน 

9. กองทุนรวมนีมี้รอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

 วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี  :  ทกุวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทกุปี 

 

 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2556
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   คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับข้อกาํหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 
 
1. กองทุนรวมนีมี้วธีิการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 

  การส่ังซือ้หน่วยลงทุน 

ทา่นสามารถลงทนุเป็นจํานวนเงินขัน้ต่ํา ดงันี ้

การส่ังซือ้ครัง้แรก การส่ังซือ้ครัง้ถัดไป 
ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 

 ผู้สนใจลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในช่วงเวลา ดงันี ้ 
 

- ทุก ๆ รอบ 5 ปี   
บริษัทจดัการจะเปิดให้มีการเสนอขายหน่วยลงทนุ ในช่วง 5 วนัทําการสดุท้ายของเดือนพฤศจิกายนของทกุรอบ 5 ปี 
ระหวา่งเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ ถงึเวลา 15.30 น. โดยยกเว้นสว่นตา่งคา่ขายหน่วยลงทนุ  
- ทุก ๆ  ปี   

หากผู้สนใจรายใดประสงค์จะสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในวนั เวลาท่ีไม่ตรงกับรอบระยะเวลา 5 ปีดงักล่าวข้างต้น ก็อาจ
กระทําได้ โดยบริษัทจดัการจะเปิดให้มีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในช่วง 5 วนัทําการสดุท้ายของเดือนพฤศจิกายนของ  
ทกุปี แต่ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทนุในอตัราไม่เกินร้อยละ 5 ของมลูค่าหน่วยลงทนุท่ี
ใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ 
 
การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุก่อนเวลา 15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือ้นัน้ และการทํารายการหลงั
เวลา 15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือ้ถดัไป 

(โปรดศึกษาวิธีการ และเง่ือนไขการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอย่างละเอียด ในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการข้อ 6 “การ
เสนอขายภายหลงัเสนอขายครัง้แรก”) 
 
ทา่นสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี ้

- บริษัทจัดการ  

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 
 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

 ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอ่ืนท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้ขึน้  

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องชําระเงินค่าซือ้ครัง้เดียวเต็มจํานวนท่ีสัง่ซือ้ โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสัง่หกั
บญัชีธนาคาร หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการยอมรับ โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีตามวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่
จ่ายเพ่ือบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนีข้องธนาคารดงัตอ่ไปนี ้ 
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- ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน)  
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  
- ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน)  
- ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)  
- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) 

และบญัชีสัง่ซือ้อ่ืน ๆ ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั  

โดยระบุช่ือ ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้สัง่ซือ้ลงบนด้านหลงัของเช็คเพ่ือความสะดวกในการติดต่อและเพ่ือ
ผลประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

กรณีสัง่ซือ้ด้วยวิธีอ่ืนท่ีมิใช่เงินสด ผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีให้บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินได้ในวนัท่ีทําการซือ้ 
หน่วยลงทนุนัน้ 

(โปรดศึกษาวิธีการ และเง่ือนไขการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอย่างละเอียด ในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการข้อ 6 “การ
เสนอขายภายหลงัเสนอขายครัง้แรก”) 
 

-  การส่ังซือ้โดยวธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถ “สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ” กองทนุนีก้บักองทนุอ่ืนท่ีอนญุาตให้ทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
กนัได้ ผา่นบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

 ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ โดยจะต้อง
เป็นกองทนุเปิดท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนว่าสามารถทําการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุได้เท่านัน้ ทัง้นี ้การสบัเปล่ียน
หนว่ยลงทนุไปมาระหวา่งกองทนุเปิดตา่ง ๆ นัน้ จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน 
 

- ส่ังซือ้ผ่านระบบ Premier Online ผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th  
 

- บริการซือ้ผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual Fund by Phone) 
 

- ช่องทางการส่ังซือ้หน่วยลงทุนอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

หมายเหตุ : วิธีการหรือช่องทางการสั่งซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจเปิดและ/หรือไม่เปิด
ให้บริการได้ครบทกุช่องทาง ทัง้นี ้ผู้ ท่ีประสงค์จะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ท่ีบริษัทจดัการ และ/
หรือสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

 การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
ทา่นสามารถขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวน ดงันี ้

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 
ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีต้องการเงินลงทนุคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ โดยดําเนินการขายคืนผ่านบริษัทจดัการ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ดงันี ้
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- ทุก ๆ รอบ 5 ปี  

บริษัทจดัการจะเปิดให้มีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ในช่วง 5 วนัทําการสดุท้ายของเดือนพฤศจิกายนของทกุรอบ 5 ปี 
ระหว่างเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ ถึงเวลา 15.00 น. โดยยกเว้นสว่นต่างค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และต้อง
ย่ืนคําสัง่ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 10 วนัทําการ  

- ทุก ๆ ปี  

หากผู้สนใจรายใดประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุ ในวนั เวลาท่ีไม่ตรงกบัรอบระยะเวลา 5 ปี ดงักล่าวข้างต้นก็
อาจกระทําได้ โดยบริษัทจัดการจะเปิดให้มีการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วง 5 วันทําการสุดท้ายของเดือน
พฤศจิกายนของทกุปี แตท่ัง้นี ้บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บสว่นตา่งค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 5 
ของมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้คํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และต้องย่ืนคําสัง่ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 10 วนัทําการ 

(โปรดศึกษาวิธีการ และเง่ือนไขการขายคืนหน่วยลงทุนอย่างละเอียด ในหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการข้อ 7 
“การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ”) 

 

ทา่นสามารถขายคืนหน่วยลงทนุ โดยผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี ้ 

- ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
 

- ผ่านบริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 
 

- ผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual Fund by Phone)  
 

- ผ่านระบบ Premier Online ผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th  
 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 
วนัทําการนบัแตว่นัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

- ช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

หมายเหตุ : 

วิธีการหรือช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่าวข้างต้น บริษัทจดัการอาจเปิดและ/หรือไม่เปิดให้บริการได้ครบทกุ
ช่องทาง ทัง้นี ้ผู้ ท่ีประสงค์จะสัง่ขายหน่วยลงทนุสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือสถานท่ีติดต่อทกุ
แหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทุน ?  
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้หมดหรือบางสว่น และ/หรือปฏิเสธท่ีจะให้
คําแนะนําการลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดรายหนึง่ อาจมีผลทําให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรายนัน้ๆ ถือหน่วย
ลงทนุมากกวา่ร้อยละ 5.0 ของมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
2.  กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุเกินกว่าจํานวนเงินทนุของโครงการตามท่ีได้รับอนมุติั
จากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.    
3. กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซือ้หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการได้รับจากผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม 
ความเป็นจริง และ/หรือไมค่รบถ้วน 
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4. กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซือ้หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการได้รับจากผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตาม 
ความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วนทัง้ตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อกําหนดของ
บริษัทจดัการ 
5. กรณีท่ีมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ เป็นบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องกบัการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย   
6. บริษัทจดัการอาจขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้ และ/หรือการจดัสรรหน่วยลงทุนในบางกรณีตามท่ีบริษัทจัดการ
เห็นสมควร เช่น ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์โดยรวมต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือกรณีท่ีการสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ เป็นต้น ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการรักษา
ผลประโยชน์โดยรวมของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ ช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัท
จดัการเป็นหลกั  
7. บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้ และ/หรือการจดัสรรหน่วยลงทนุทัง้หมด หากคาดการณ์ได้ว่า การจดัตัง้
และ/หรือการลงทนุของกองทนุไม่เหมาะสม และ/หรือไม่เป็นประโยชน์โดยรวมต่อนกัลงทนุ โดยบริษัทจดัการอาจยกเลิก
การจดัตัง้กองทนุและคืนเงินคา่จองซือ้ให้กบันกัลงทนุโดยเร็ว  
 

3. กองทุนรวมนีมี้ข้อกําหนดเก่ียวกับการเล่ือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซือ้
คืนหน่วยลงทุนตามคาํส่ังที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคาํส่ังซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ? 

การเล่ือนกําหนดเวลาชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล    
(2) มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการยงัไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่   
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่ถกูต้องและผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรอง
ข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องนัน้ต่าง
จากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอัตราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 
(3) มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุท่ีไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 
0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดัการอาจเล่ือนได้ไม่
เกิน 10 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัทําการถัดจากวนัท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้การผอ่นผนัดงักลา่วไมร่วมกรณีตาม (1) และบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ประกาศการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อ
ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุทราบโดยพลนั  
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(2) แจ้งการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ และจดัทํารายงานในเร่ืองดงักลา่ว พร้อมทัง้แสดงเหตผุลและหลกัฐานการ
ได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ ดูแลผลประโยชน์ให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการดงักลา่วแทนก็ได้ 
(3) ในระหวา่งท่ีบริษัทจดัการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุนัน้หากถึงวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุวนั
อ่ืน และมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการ
จะต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ียงัค้างอยู่ให้เสร็จสิน้ก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนันัน้ๆ ตอ่ไป 

การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
 

1.  บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืน ตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนได้ 
เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1)  ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ 
(2)  บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี ้โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วนัทําการ  เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลาดงักล่าว
จากสํานกังาน 
(ก)  มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล 
(ข)  ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 
(ค)  มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
(3)  กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัสําคญั 
(ก)  ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ  ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ีกองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์
ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แหง่นัน้เกินกวา่ร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
(ข)  มีเหตุการณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 
(ค)  มีเหตุท่ีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว 
(4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแก่ผู้ลงทนุ
เฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเทจ็จริงดงันี ้
(ก)  บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
1.  การกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ 
2.  การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
3.  การกระทําท่ีเป็นการปฏิบติัตามคําสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิโดยบคุคลผู้ มีอํานาจตามกฎหมาย 
(ข)  บริษัทจดัการกองทนุรวมไมส่ามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบ เพ่ือทราบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ในสาระสําคญั 
(5)  อยู่ในระหว่างดําเนินการเปล่ียนให้บริษัทจดัการกองทุนรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจดัการกองทนุรวมภายใต้การจดัการ
ของตนอันเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
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กองทนุรวม การจดัการกองทนุส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และการจดัจําหน่าย
หลกัทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ซึง่ให้กระทําได้ไมเ่กิน 3 วนัทําการ 

(6)  อยูใ่นระหว่างดําเนินการเพ่ือเลกิกองทนุรวม ตามข้อ 22.1.2 ในสว่นข้อผกูพนั 

2.   เม่ือปรากฏเหตตุามข้อ 1. และบริษัทจดัการกองทนุรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืน หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือ
คําสัง่ขายคืนให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้
(1)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนโดยพลนั และหาก
เป็นเหตตุามข้อ 1. (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับคํา
สัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนัด้วย 
(2)  รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืน หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืน พร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงาน
แผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ ให้สํานกังานทราบโดยพลนั 
(3)  ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืน หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืน ตามข้อ 1. (1) (2) 
(3) และ (5) เกิน 1 วนัทําการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมดําเนินการดงันี ้ก่อนการเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืน  
(ก)  รายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืน และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ วนัทําการสดุท้าย
ก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานกังานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืน  
(ข)  แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซือ้คืน ตลอดจนเปิดเผย
ตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการเปิดรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 
 

3. ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและ
รายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ 
โดยพลนั 
 

4. ในกรณีท่ีวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัท่ีสํานกังานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวนัหยดุทําการ
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน 
สําหรับวนัดงักล่าว และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับคําสัง่ในกรณีดงักลา่วไม่น้อยกว่า 5 วนั
ทําการก่อนถึงวนัหยุดทําการเป็นกรณีพิเศษนัน้ โดยจดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักล่าวไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีในการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุทกุแหง่ของบริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้สนบัสนนุการขาย หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
  

การหยดุขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัท
จดัการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ี
เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 
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4. วธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ? 

 ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถ สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ กองทนุนีก้บักองทนุอ่ืนท่ีอนญุาตให้ทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ 
ผา่นบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

  ทุก ๆ รอบ 5 ปี  

  บริษัทจดัการจะเปิดให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ในช่วง 5 วนัทําการสดุท้ายของเดือนพฤศจิกายน ของทกุรอบ 5 ปี  
โดยยกเว้นสว่นตา่งคา่ขาย / รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

 ทุก ๆ  ปี  

  หากผู้สนใจรายใดประสงค์จะสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ในวนั เวลาท่ีไม่ตรงกบัรอบระยะเวลา 5 ปี ดงักล่าวข้างต้น ก็อาจ
กระทําได้ โดยบริษัทจดัการจะเปิดให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุในช่วง 5 วนัทําการสดุท้ายของเดือนพฤศจิกายนของ 
ทกุปี แต่ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บส่วนต่างส่วนต่างค่าขาย / รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 5 ของมลูค่า 
หน่วยลงทนุท่ีใช้คํานวณราคาขาย/ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

  ทัง้นี ้หากกรณีท่ีเป็นการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุขาออก คือ ออกจากกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ “กองทนุเปิด มุ่งรักษา 
เงินต้นเพ่ือการเลีย้งชีพ 4” (“กองทุนเปิดต้นทาง”) ไปเข้ากองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพอ่ืน (“กองทุนเปิดปลายทาง”)  
ผู้ประสงค์จะสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจะต้องย่ืนคําสัง่ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 10 วนัทําการ 

  (โปรดศึกษาวิธีการ และเง่ือนไขการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุอย่างละเอียด ในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการข้อ 8 “การ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ”) 

 
5. กองทุนรวมนีก้าํหนดวธีิการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร ? 

1. ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการตลาดทนุหรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด และ/หรือ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

2. บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 
ทัง้นี ้เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 
6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้คืนหน่วย

ลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

  ทา่นสามารถติดตามมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุได้จากทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th  
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  คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับสทิธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

1. กองทุนรวมนีมี้การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

-  ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ 

-  หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ 
เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ 

บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / ใบเสร็จรับเงิน / 
ใบกํากบัภาษี” ทกุครัง้ท่ีมีการสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ เพ่ือเป็นการยืนยนัจํานวนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
และจะจดัส่งให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัทําการถดัจากวนัท่ีปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้
แรก หรือภายใน 4 วนัทําการนับแต่วนัทําการถัดจากวนัท่ีซือ้ขายหน่วยลงทนุในช่วงการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน
ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก อนึง่ เอกสารหลกัฐานต่าง ๆ จะจดัสง่โดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนเป็นผู้มอบให้ แล้วแตก่รณี 
 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจาํกัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข อย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้าจถกูจํากดัสิทธิ กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว 
เว้นแต่เป็นกรณีกองทนุรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียว 
จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วได้เตม็ตามจํานวนท่ีถืออยู ่

3. ช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้
สทิธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการได้
ท่ี website ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th 

4. กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวธีิการร้องเรียน อย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดตอ่ได้ท่ี  

- บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั โทรศพัท์ 0-2786-2222  หรือ 
- สํานกังาน ก.ล.ต. (Help Centre) โทรศพัท์ 0-2033-9999    

5. กองทุนรวมนีมี้นโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไร ? 

ไมมี่ 
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  คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม 
 

1. รายช่ือกรรมการ และคณะผู้บริหาร  

รายช่ือกรรมการ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 11 มกราคม 2565) 

1. นายลี ไหว ไฟ                                                  ประธานคณะกรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต  กรรมการ 
3. นายสญัชยั อภิศกัด์ิศิริกลุ  กรรมการ 
4. นางสาวอมัพร ทรัพย์จินดาวงศ์  กรรมการ 
5. นายวนา พลูผล  กรรมการ 
    และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา    พลูผล   ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
2. นางสนุรี   พิบลูย์ศกัด์ิกลุ  กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบติัการ  
3. นายเจิดพนัธุ์   นิธยายน   กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ  
4. นางสาวรัชดา  ตัง้หะรัฐ    กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ  

2. จาํนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 

จํานวน 110 กองทนุ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564) 

3. มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุนรวม  

เทา่กบั 64,719,315.17 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564) 

4. รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน  

 IC Governance 

1. นายวนา พลูผล ประธานคณะกรรมการ IC Governance 
2. นางสาวเฟง ฟาง กรรมการ 
3. นางสนุรี พิบลูย์ศกัด์ิกลุ กรรมการ 
4. นางสาวรัชดา ตัง้หะรัฐ กรรมการ 
5. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน กรรมการ 
6. นายธนกร ธรรมลงกรต กรรมการ 
7. นายจารุวตัร ปรีด์ิเปรมกลุ กรรมการ 
8. นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร กรรมการ 
9. นางวิภาดา ลภัยพร กรรมการ 
10. นายชลชั เติมศรีเจริญพร กรรมการ 
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IC Asset Allocation 

1. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน  ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation 
2. นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ  กรรมการ 
3. นายสทิธิศกัด์ิ ณฐัวฒิุ  กรรมการ 
4. นางสาวช่ืนสมุน พรสกลุศกัด์ิ  กรรมการ 
5. นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลกิลุ กรรมการ 
6. นายวีรชยั จนัเป็ง  กรรมการ 
7. นางสาวศรสวรรค์ เติมวฒิุกลุ  กรรมการ 
8. นายจารุวตัร ปรีด์ิเปรมกลุ  กรรมการ 
9. นางสาวลนิดา อบุลเรียบร้อย กรรมการ 
10. นายวีรยทุธ หลีห์ละเมียร  กรรมการ 
11. นางสาวชนิษฎา วีรานวุตัต์ิ  กรรมการ 
12. นางสาวเบญจพร เลศิเศรษฐศาสตร์ กรรมการ 
13. นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร  กรรมการ 
14. นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรติชยั กรรมการ 
15. นางสาวสริิอนงค์ ปิยสนัติวงศ์  กรรมการ 
16. นายฐิติรัฐ รัตนสงิห์  กรรมการ 
17. นายนพพล  นราศรี  กรรมการ 
18. นายธนกร ธรรมลงกรต  กรรมการ 

 

5. รายช่ือผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทํางานที่ เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ
กองทุนรวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 11 สงิหาคม 2564)    

ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นายจารุวัตร ปรีดิ์เปรมกุล* 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ, 
ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ  

  วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต 
 (สถิติประยกุต์), สถาบนับณัฑิต 
พฒันบริหารศาสตร์ (เกียรตินิยม) 

  วิทยาศาสตร์บณัฑิต  
 (เทคนิคการแพทย์), 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี ้     
ในประเทศ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทนุ               
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ,  
บงล.มหาธนกิจ จํากดั (มหาชน) 

 นกัวิเคราะห์อาวโุส (ฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์),        
บงล. จีเอฟ จํากดั (มหาชน) 

 

หวัหน้าฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารหนีใ้นประเทศ 
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ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นางสาวชนิษฎา วีรานุวัตติ์ 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  

ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ 

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

  บริหารธรุกิจบณัฑิต (การเงิน),
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี ้     
ในประเทศ, บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส, ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี,้     
บลจ.ยโูอบี (ไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี,้  
บลจ. ไอเอ็นจี จํากดั  

 ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี,้  
บลจ. บวัหลวง จํากดั 

 ผู้ ช่วยผู้จดัการกองทนุตราสารหนี,้  
บลจ. บวัหลวง จํากดั

ฝ่ายการลงทนุ 

ตราสารหนีใ้นประเทศ 

นางสาวลนิดา อุบลเรียบร้อย 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2), 
ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ  

 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต (การเงิน), 
สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจศศินทร์      
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 บริหารธรุกิจบณัฑิต (การเงิน), 
มหาวิทยาลยัอญัสมัชญั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2) ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี ้     
ในประเทศ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทนุ,                 
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายการลงทนุ,                              
บริษัท แมนไูลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั 

 ผู้จดัการกองทนุสํารองเลีย้งชีพ ฝ่ายผลิตภณัฑ์
การเงิน, ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

 เจ้าหน้าท่ีการตลาด ฝ่ายธรุกิจตลาดทนุ,  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

 เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์สินเช่ือ ฝ่ายธรุกิจ 4, 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารหนีใ้นประเทศ 

นายวีรยุทธ ห์ลีละเมียร* 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2), 
ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ  

  วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน), 
University of Colorado 

  บริหารธรุกิจบณัฑิต (การเงิน), 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2) ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี ้      
ในประเทศ, บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั  

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทนุ,                  
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการกองทนุ,  
บลจ.แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ.แอสเซทพลสั จํากดั 
 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ.ธนชาต จํากดั 
ท่ีปรึกษาการลงทนุ, บล.ภทัร จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารหนีใ้นประเทศ 

 

 

นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  

ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ 

 บริหารธรุกิจบณัฑิต (การตลาด),
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุใน
ประเทศ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส, ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ,  
บลจ. ยโูอบี (ไทย) จํากดั 

 นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์, Barclays de Zoete 
Wedd Securities (Thailand)  

 ผู้ ช่วยนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์, 
     Barclays de Zoete Wedd Securities 

ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารทนุในประเทศ 
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ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นายสิทธิศักดิ์ ณัฐวุฒ*ิ, CFA 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  
ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ 

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

 ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ, 
การเงิน),  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ศิลปศาสตร์บณัฑิต (ภาษาองักฤษ, 
เกียรตินิยมอนัดบั 2),  
มหาวิทยาลยัศิลปากร

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ, 
บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส, หวัหน้าฝ่ายการลงทนุตราสาร
ทนุ, บลจ. ยโูอบี (ไทย) จํากดั 

 ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการลงทนุตราสารทนุ,  
บลจ. กรุงไทย จํากดั (มหาชน)  

 ผู้ ช่วยผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ,  
ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารทนุในประเทศ 

นายธนกร ธรรมลงกรต 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (1),                   
ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ 
และ รักษาการหวัหน้าฝ่ายเทคโนโลยี
การลงทนุ สายการลงทนุ 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต 
(การธนาคารและการเงิน)
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (เศรษฐศาสตร์, 
เกียรตินิยมอนัดบั 1)  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (1), ฝ่ายเทคโนโลยีการลงทนุ,            
บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการกองทนุ, ฝ่ายบริหารกองทนุ,                     
บลจ. ธนชาต จํากดั 

 ผู้ ช่วยผู้จดัการกองทนุ, ฝ่ายการจดัการลงทนุ,             
บลจ. ซีไอเอ็มบี –พรินซิเพิล จํากดั 

 ท่ีปรึกษาการลงทนุ, ฝ่ายท่ีปรึกษาการลงทนุ,              
บล. ยไูนเตด็ จํากดั (มหาชน) 

 ท่ีปรึกษาการลงทนุ, ฝ่ายจดัการลงทนุ,                     
บลจ. ยไูนเตด็ (จํากดั) มหาชน 

หวัหน้า 
ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ

ในประเทศ 

และ 

รักษาการหวัหน้า       
ฝ่ายเทคโนโลยีการลงทนุ

สายการลงทนุ 

นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิกุล*, 

ผู้ อํานวยการ,                                           
ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ 

 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต  
(การเงิน, เกียรตินิยมอนัดบั 1) 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต  
(วิศวกรรมเคร่ืองมือ, เกียรตินิยม
อนัดบั 1), มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบรีุ

 ผู้ อํานวยการ, ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ, 
บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ, บลจ. กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
 ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ, บลจ. ภทัร จํากดั 
 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. กสิกรไทย จํากดั 
 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. ธนชาต จํากดั 
 ผู้ ช่วยผู้จดัการกองทนุ, บล. เอเซีย พลสั จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ     

 ตราสารทนุในประเทศ 

นางสาวช่ืนสุมน พรสกุลศักดิ์, CFA
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  
ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ  
 

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

 บริหารธรุกิจบณัฑิต                          
(ธรุกิจระหวา่งประเทศ),
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี ้   
นประเทศ, บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการกองทนุ,กองทนุบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ 

 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. บวัหลวง จํากดั 
 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. ธนชาต จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารทนุในประเทศ 

 

นายวีรชัย จันเป็ง*, CFA, FRM 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  
ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ 
 

 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต(การเงิน), 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต  
(เศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์),  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (วิศวกรรม
โยธา), จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ     
ในประเทศ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 Team Leader / Equity Portfolio Manager,  
บลจ. เดนาลี เพรสทีจ จํากดั 

 Vice President / Senior Equity Portfolio 
Manager, บลจ. กสิกรไทย จํากดั 

 Assistant Vice President / Senior Trader,  
บล. ภทัร จํากดั (มหาชน) 

 Assistant Vice President / Senior Trader,  
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 Foreign Exchange Trader, 
ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

ฝ่ายการลงทนุ        
ตราสารทนุในประเทศ 
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ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นางสาวศรสวรรค์ เตมิวุฒกุิล  
ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ 

 

 บริหารธรุกิจบณัฑิต  
(การเงิน, เกียรตินิยมอนัดบั 1),  
วิทยาลยันานาชาติ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

 ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ, ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ             
ในประเทศ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 Investment Consultant and Analyst, บริษัท
เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั 
 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. เอ็มเอฟซี จํากดั (มหาชน) 
 ผู้ ช่วยผู้จดัการกองทนุ, บลจ. แอสเซท พลสั จํากดั 
 Financial Counsel Assistant,  
บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ
ตราสารทนุในประเทศ 

นางสาวเบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร์*, 
CFA, FRM 

ผู้ อํานวยการ,   
ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน),
Warwick Business School, UK 

  วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน),  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 บญัชีบณัฑิต (การบญัชี), 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์               
(เกียรตินิยมอนัดบั 2) 

 ผู้ อํานวยการ,  ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้น
ประเทศ, บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการกองทนุ,  
บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการกองทนุตา่งประเทศ และพฒันาธรุกิจ, 
บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั 

 ผู้จดัการ, ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ 
และตราสารภาครัฐตา่งประเทศ,  
บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 นกัวิเคราะห์การเงิน,  
ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

ฝ่ายการลงทนุ
ตราสารหนีใ้นประเทศ 

    * ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
 
6. รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้มีดังนี ้ 

1. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2626-7777 
2. ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอน็.เอ. :  โทรศพัท์ 1588 หรือ 0-2232-2484 
3. บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์  0-2205-7111 
4. บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000 
5. บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2638-5500 
6. ธนาคารออมสนิ : โทรศพัท์ 1115 
7. ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2285-1555 
8. ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1428 
9. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด์ เวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2016-8600 
10. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เทรเชอริสต์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2061-9621 
11. บริษัทหลกัทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2829-6291, 0-2829-6293, 0-2829-6294 
12. บริษัทหลกัทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2430-6543 
13. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จํากดั : โทรศพัท์ 0-2508-1567 
14. บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์  0-2658-5050 
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15. บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-5800 
16. บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-8000 
17. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-7000 , 0-2099-7000 
18. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั : โทรศพัท์ 0-2680-1234 
19. บริษัทหลกัทรัพย์ บียอนด์ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-3456 
20. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซิมิโก้ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2695-5000 
21. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  : โทรศพัท์ 0-2635-3123 
22. บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2949-1999 
23. บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2305-9000 
24. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2782-2400 
25. บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2217-8888 
26. บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอ์ส (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2857-7000 
27. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2660-6677 
28. บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  : โทรศพัท์ 0-2658-8888 
29. บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2618-1111 
30. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2697-3700 
31. บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2841-9000 
32. บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2648-1111 
33. บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั : โทรศพัท์ 0-2343-9555 
34. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2648-3600 
35. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1327 หรือ 0-2359-0000 
36. บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2080-2888 
37. บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2088-9797 
38. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอเชีย เวลท์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2207-2100 
39. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เวล็ธ์ เมจิก จํากดั : โทรศพัท์ 0-2861-5508 หรือ 0-2861-6090 
40. บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2696-0000 , 0-2796-0000 
41. ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2633-6000 
42. บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2009-8888 
43. บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จํากดั : โทรศพัท์ 0-2026-5100 
44. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2026-6222 
45. บริษัท ฟิลลปิประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2022-5000 
46. บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2274-9400 

หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้ขึน้ (ถ้ามี) 
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7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนีคื้อ  

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

8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนีคื้อ  

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) 
โทรศพัท์  0-2299-2668 โทรสาร 0-2242-3497 หรือ 0-2242-3679                                                                       

นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้วยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 

 

9.     รายช่ือผู้สอบบัญชีของกองทุนนีคื้อ 
นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ หรือนายเทอดทอง เทพมงักร หรือนายอดุม ธนรัูตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้   
หรือ นางสาวชติุมา วงษ์ศราพนัธ์ชยั หรือนางสาวรฐาภทัร ลิม้สกลุ 

บริษัท พีวี ออดิท จํากดั 

100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศพัท์ 0-2645-0080  โทรสาร 0-2645-0020 

และ/หรือบคุคลอ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจ้ง
ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 

 
    ช่องทางที่ ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนรวมนี ้
 

1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบักองทนุได้ท่ี 

-   บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

-   ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

-   เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  www.uobam.co.th 

2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกนิข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
www.uobam.co.th 
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ความเส่ียงในการลงทนุของกองทนุรวม 
 

1. ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ในตลาด (Market Risk)  

ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารท่ีกองทนุลงทนุ ซึง่อาจเกิดจากปัจจยัต่างๆ เช่น การเปล่ียนแปลงของ
ภาวะเศรษฐกิจและการเมืองทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ความผันผวนของอตัราดอกเบีย้ และ/หรือสถานการณ์ของ
ตลาดทนุและตลาดเงิน เป็นต้น 

แนวทางการบริหารความเส่ียง :     

ส่วนตราสารหนี ้: 

ผู้จดัการกองทนุจะกระจายการลงทนุไปในแต่ละกลุ่มประเภทหลกัทรัพย์ (ตราสาร) กลุ่มธุรกิจ ผู้ออกตราสารหนี ้และอายท่ีุ
เหลือของตราสาร เพ่ือปรับลดผลกระทบจากความผนัผวนทางด้านราคาของแตล่ะหลกัทรัพย์ตอ่ผลตอบแทนของกองทนุ 

ส่วนตราสารทุน :     

ในภาวะตลาดท่ีมีความผันผวนมาก ผู้ จัดการกองทุนอาจบริหารความเส่ียงโดยการปรับสัดส่วนการลงทุนไปลงทุนใน 
ตราสารหนีม้ากขึน้ หรือถือครองเงินสดมากขึน้ 
 

2. ความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกจิของผู้ออกตราสาร (Business Risk)  
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดงักล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศกัยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะ
การเงิน และความเข้มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึง่จะถกูสะท้อนออกมาในราคาของหุ้นท่ีมีการขึน้หรือลงในขณะนัน้ ๆ  

แนวทางการบริหารความเส่ียง :     

ส่วนตราสารหนี ้: 

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารหนีท่ี้มีคุณภาพสูง โดยเน้นลงทุนในตราสารภาครัฐไทย และ/หรือตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในสองอนัดบัแรก และ/หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือบตัรเงินฝากท่ีบริษัทเงินทนุ หรือ
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก และ/หรือเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือบตัรเงินฝากท่ีธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ ออก ซึ่ง
บริษัทผู้ออกตราสารดงักล่าวมีแนวโน้มการเจริญเติบโตดีมีความมัน่คง และความสามารถในการชําระหนี ้ดงันัน้ความเส่ียง
ในเร่ืองนีจ้งึอยูใ่นระดบัต่ํา 

ส่วนตราสารทุน : 

ความเสี่ยงประเภทนีส้ามารถลดลงได้โดยการกระจายการลงทนุไปในบริษัทต่างๆ ทัง้ท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั และกลุ่ม
ธุรกิจอ่ืนๆ 

นอกจากนี ้ผู้จดัการกองทนุจะทําการติดตามและศกึษาความเป็นไปของธุรกิจและอตุสาหกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด โดยการ
ออกพบผู้บริหารและเย่ียมชมกิจการของบริษัทท่ีกองทนุได้ลงทนุไว้ (Company Visit) ซึ่งจะช่วยให้กองทนุสามารถบริหาร
ความเส่ียงได้ดีย่ิงขึน้ 
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3. ความเส่ียงจากความสามารถในการชาํระหนีข้องผู้ออกตราสาร (Credit Risk)   

ความเส่ียงจากการท่ีผู้ออกตราสารหรือผู้ คํา้ประกนัตราสารท่ีกองทนุไปลงทนุปฏิเสธการชําระเงินหรือไม่สามารถชําระคืนเงิน
ต้นและดอกเบีย้ได้ตามท่ีกําหนด หรือชําระไมค่รบตามจํานวนท่ีสญัญาไว้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : 

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารหนีท่ี้มีคุณภาพสูง โดยเน้นลงทุนในตราสารภาครัฐไทย และ/หรือตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในสองอนัดบัแรก และ/หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือบตัรเงินฝากท่ีบริษัทเงินทนุ หรือ
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออก และ/หรือเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือบตัรเงินฝากท่ีธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก ดงันัน้
ความเส่ียงในเร่ืองนีจ้งึอยูใ่นระดบัต่ํา 
 

4. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk)  
ความเส่ียงจากการท่ีตราสารท่ีกองทุนถืออยู่นัน้มีสภาพคล่องต่ํา โดยการซือ้ขายเปล่ียนมือของตราสารมีจํานวนครัง้และ
ปริมาณน้อย อันเน่ืองมาจากอุปสงค์และอุปทานต่อตราสารในขณะนัน้ๆ อาจทําให้กองทุนไม่สามารถขายตราสารใน
ช่วงเวลาและราคาท่ีต้องการได้   

แนวทางการบริหารความเส่ียง :   

ส่วนตราสารหนี ้: 

การบริหารความเส่ียงประเภทนี ้ทําได้โดยการลงทนุในตราสารหนีท่ี้มีคณุภาพสงู ซึ่งเป็นตราสารหลกัท่ีกองทนุลงทนุอยู่แล้ว 
ดงันัน้ ความเส่ียงในเร่ืองนีจ้งึอยูใ่นระดบัต่ํา 

ส่วนตราสารทุน : 

การบริหารความเส่ียงประเภทนี ้ทําได้โดยการลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีมีปริมาณหลกัทรัพย์หมนุเวียนในตลาด (Free Float) สงู 
หรือลงทนุในตราสารท่ีผู้ออกเป็นบริษัทท่ีได้รับความน่าเช่ือถือและมีศกัยภาพท่ีดี   
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อตัราส่วนการลงทนุ 
 

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (Single entity limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  

2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป 

 

ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade แตต่ํ่ากวา่ 2 อนัดบั
แรก 

ไมเ่กิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามท่ีระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.1 ไมจํ่ากดัอตัราสว่น  

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกัษณะ
อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้ 
4.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
4.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็นประกนั 

ไมเ่กิน 20% 

  

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
5.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ หรือศกุกู ท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย  
 
5.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้ 
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน  
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 
filing  
5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้≤ 397 วนันบัแตว่นัท่ี
ลงทนุ และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ  
5.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้ 
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

 

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะ
สงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(2) นํา้หนกัของตราสารท่ีลงทนุใน 
benchmark + 5% 
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5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
5.2.3.7 ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย  
5.2.3.9 บริษัทหลกัทรัพย์  
 
5.3 เสนอขายในประเทศไทย  
 
5.4 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
 
5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนันบัแตว่นัท่ีลงทนุ 
ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market  

6 ทรัพย์สนิดงันี ้ 
6.1 ตราสารทนุท่ีจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุ
ทัว่ไปของ SET (แตไ่มร่วมถงึตราสารทนุท่ีผู้ออกตราสารอยูร่ะหวา่งดําเนินการ
แก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขายใน SET)  
 
6.2 ตราสารทนุท่ีออกโดยบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ไมว่า่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ตา่งประเทศ ซึง่หุ้นของบริษัทดงักลา่วซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์
สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET (แตไ่มร่วมถงึบริษัทท่ีอยูร่ะหวา่งดําเนินการแก้ไข
เหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซือ้ขายใน SET)  
 
6.3 หุ้นท่ีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 6.1  
 
6.4 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 

6.4.1 ตราสาร Basel III  
6.4.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
6.4.3 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้ 
6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET  
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

6.4.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้≤ 397 วนั นบัแตว่นัท่ี
ลงทนุ และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตรา
สารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้ 
6.4.3.3.1 บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9  
6.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก  
6.4.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนันบัแตว่นัท่ีลงทนุ 
ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market  

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแต่
อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) นํา้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุใน 
benchmark + 5%  
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6.5 DW ท่ีมี issuer rating อยูใ่นระดบั investment grade  
 
6.6 ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคูส่ญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
6.6.1 reverse repo  
6.6.2 OTC derivatives  
 
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property / REITs ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
6.7.1 จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขาย
ในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET (แตไ่มร่วมถงึ
หน่วยดงักลา่วท่ีอยูร่ะหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอน
หน่วยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET)  
6.7.2 เป็นหน่วยของกองทนุท่ีไมไ่ด้มีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเชา่ แล้วแตก่รณี (diversified 
fund) ตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนด  

6.8 หน่วย CIS ตามท่ี ระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.2 ท่ีจดทะเบียนซือ้ขาย
หรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย
หลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET (แตไ่มร่วมถงึหน่วยดงักลา่วท่ีอยู่
ระหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจาก
การซือ้ขายใน SET) 

 7 หน่วย infra หรือหน่วย property / REITs ของกองทนุท่ีมีลกัษณะกระจายการ
ลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเช่า แล้วแต่
กรณี (diversified fund) ตามแนวทางท่ี สํานกังานกําหนด และมีลกัษณะ
ตาม 6.7.1 

 ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

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

*หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา แล้วแตก่รณี  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange  
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ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามกลุ่มกจิการ (Group limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยู่ในกลุม่กิจการเดียวกนัหรือการ
เข้าเป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว  

ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนึง่ดงันี ้
แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 25% หรือ 
(2) นํา้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุใน 
benchmark +10%  

  

** หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange  

 
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit)*** 

 ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีนิติ
บคุคลตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคล
ดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา ดงันี ้ 
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
1.2 ธนาคารพาณิชย์  
1.3 บริษัทเงินทนุ  
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  
1.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  
(ไมร่วมถงึทรัพย์สนิท่ี MF ได้รับโอนกรรมสทิธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม reverse 
repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉล่ียในรอบ
ปีบญัชี เว้นแตเ่ป็น MFท่ีมีอายุ
โครงการ   < 1 ปีให้เฉล่ียตามรอบ
อายกุองทนุ  
- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบั MF ท่ีอายุ
กองทนุคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทัง้นี ้
เฉพาะMF ท่ีมีอายโุครงการ ≥ 1 ปี  

 

2 ทรัพย์สนิดงันี ้ 
2.1 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปล่ียนมือแต่ MF ได้
ดําเนินการให้มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมาย
กําหนด หรือมีเง่ือนไขให้MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้  
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 
2.3 total SIP ตามข้อ 7 ของสว่นนี ้ 
(ข้อนีไ้มใ่ช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ท่ีลงทนุ
ในตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าแฝง เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ท่ีมีอายไุมเ่กินอายกุองทนุ 
หรือรอบการลงทนุของกองทนุ หรือมีการลงทนุใน derivatives เพ่ือให้
ทรัพย์สนิดงักลา่วมีอายสุอดคล้องกบัอายกุองทนุ)  

รวมกนัไมเ่กิน 25% 
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3 หน่วย infra หรือหน่วย property  ไมเ่กิน 20% 

4 Reverse repo ไมเ่กิน 25% 

5 Securities lending ไมเ่กิน 25% 

6 ตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีตวัตราสารและผู้ออกตราสารท่ีต่ํากวา่ท่ี
สามารถลงทนุได้ (non-investment grade / unrated) 

ไมเ่กิน 20% 

7 total SIP ซึง่ได้แก่  
7.1 ทรัพย์สนิตามข้อ 8 ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity limit)  
7.2 ตราสาร non-investment grade / unrated) แตไ่มร่วมถงึตราสารหนี ้    
ศกุกู หรือตราสาร Basel III ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
7.2.1 มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการ
ลงทนุท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สญัญา (single entity limit)  
7.2.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากวา่ investment grade หรือไมมี่ credit 
rating  

รวมกนัไมเ่กิน 15% 

 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

8 derivatives ดงันี ้

8.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ  
การลดความเส่ียง (hedging)  

ไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงท่ีมีอยู่ 

8.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพ่ือการลดความเส่ียง  
(non-hedging) 

Global exposure limit 
8.2.1 กรณี MF ไมมี่การลงทนุแบบซบัซ้อน1  
จํากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทนุใน 
derivatives โดยต้องไมเ่กิน 100% ของ NAV  
 

 8.2.2 กรณี MF มีการลงทนุแบบซบัซ้อน1  
จํากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทนุใน 
derivatives โดยมลูคา่ความเสียหายสงูสดุ 
(value-at-risk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดงันี ้ 
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  
(2) relative VaR ≤ 2 เทา่ ของ VaR ของ 
benchmark  
 
หมายเหต:ุ “การลงทนุแบบซบัซ้อน” 
หมายความวา่ การลงทนุในสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าท่ีมีกลยทุธ์แบบซบัซ้อน (complex 
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strategic investment) หรือการลงทนุใน
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีความซบัซ้อน 
(exotic derivatives)  

1 รายละเอียดการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานประกาศกําหนด 

*** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MFไมมี่ข้อกําหนดเก่ียวกบั 
product limit 

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกจิการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่ กรณีท่ีเป็นการลงทนุของ MF (ท่ีมิใช่กองทนุรวมวายภุกัษ์) ทกุ MF รวมกนั
ภายใต้การจดัการของ บริษัทจดัการรายเดียวกนัต้องมีจํานวนหุ้นของบริษัท
รวมกนั < 25% ของจํานวนสทิธิ ออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้ (ไมน่บัรวมการ
ถือหุ้นของกองทนุรวมวายภุกัษ์) 

2 ตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ 
ตราสาร Basel III และศกุกูของผู้
ออกรายใดรายหนึง่ (ไมร่วมถงึ
ตราสารหนีภ้าครัฐไทย หรือตรา
สารหนีภ้าครัฐต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีส้ินทางการเงิน (financial liability)2 ของผู้ออก
ตราสารรายนัน้ ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ 
ทัง้นีใ้นกรณีท่ีผู้ ออกตราสารมีหนีส้ินทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสดุ บลจ.อาจนํามลูค่า
หนีส้ินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนีส้ินทางการเงินตามงบการเงิน
ลา่สดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนีส้ินทางการเงินนัน้จะต้องเป็นข้อมลูท่ีมีการเผยแพร่
เป็นการทัว่ไป และในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไม่มีหนีส้ินทางการเงินตามท่ีเปิดเผย
ไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ3 ให้ใช้อตัราสว่นไม่เกิน 1 ใน 
3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีข้องผู้ออกรายนัน้เป็นราย
ครัง้ เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็น
โครงการ(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

2.2 ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารท่ีออกใหมแ่ละมี 
credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากว่า investment grade หรือไมมี่ credit rating ให้
บริษัทจดัการลงทนุเพ่ือกองทนุภายใต้การจดัการของ บริษัทจดัการรายเดียวกนั
รวมกนัไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นราย
ครัง้ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ  

(อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ช้กบักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบคุคลดงันี ้ 

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่
ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
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5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ 
10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคลตาม 1 – 9) 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ - ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรือ กองทนุ CIS 
ตา่งประเทศ ท่ีออกหน่วยนัน้  

- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบัการลงทนุดงันี ้

(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน  
(1.1) มีขนาดเลก็  
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 

4 หน่วย infra ของกองทนุใด 
กองทนุหนึง่ 

ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทนุ infra ท่ีออกหน่วยนัน้ 
เว้นแตเ่ป็นหน่วย infra ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดยได้รับความ
เหน็ชอบจากสํานกังาน 
(1) มีขนาดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
(3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 

5 หน่วย property / REITs ของ
กองทนุใดกองทนุหนึง่ 

ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทนุ property  
ท่ีออกหน่วยนัน้ เว้นแตเ่ป็นหน่วย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วน
ดงันี ้โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน 
(1) มีขนาดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
(3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 

2  หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่วได้จดัทํางบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีนัน้ 
โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally 
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
3  รวมถึงกรณียงัไมค่รบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 

ทัง้นีก้ารคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุ และอตัราสว่นการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยการลงทนุของ
กองทนุ และหรือท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน  
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเกบ็จริง(2)

1/01/2564–31/12/2564 
เรียกเกบ็จริง(2) 

1/01/2563–31/12/2563

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

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด 
 (ที่ประมาณการได้) 

ไม่เกนิ 1.2519 1.1984 1.1984 1.1984 

1.1  คา่ธรรมเนียมการจดัการ   ไมเ่กิน 1.070(1) 1.0700 1.0700 1.0700 

1.2  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  ไมเ่กิน .0749(1) 0.0214 0.0214 0.0214 

1.3  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  ไมเ่กิน .1070(3) 0.1070 0.1070 0.1070 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (ที่ประมาณการไม่ได้)
2.1  คา่สอบบญัชี ตามท่ีจ่ายจริง 0.0550 0.0440 0.0427 
2.2  คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ ตามท่ีจ่ายจริง - 0.0103 - 
2.3  คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริง 0.0008 0.0021 0.0004 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จริงทัง้หมด ไม่เกนิ 5.35(4) 1.2542 1.2548 1.2415 
ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลักทรัพย์ (ร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สนิสุทธิ) 

ตามที่จ่ายจริง 0.02 0.01 0.01 

หมายเหต ุ  

(1)  อตัราร้อยละของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมตามรายการดงักล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษี   
อ่ืนใดทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 

(2) คา่ธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วข้างต้น ได้รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 

(3)  อตัราร้อยละต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ รวมทัง้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบติัหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และค่าใช้จ่าย
ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้เก่ียวเน่ืองกบังานทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตามท่ีจ่ายจริง 

(4)  อตัราร้อยละตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด 

(5) อตัราร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน บวกด้วย ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน(ถ้ามี) โดยจะแจ้งวนัท่ีเร่ิมคิดค่าธรรมเนียมให้      
ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนัทําการ 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน  อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเกบ็จริง 
2564 

เรียกเกบ็จริง 
2563 

เรียกเกบ็จริง 
2562 

1.คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (5) ไมเ่กิน 1.00 ยกเว้น 

2.คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (6) ไมเ่กิน 1.00 ยกเว้น 

3.คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ   

3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาเข้า(5) ไมเ่กิน 1.00 ยกเว้น 

3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาออก(7) ไมเ่กิน 1.00 0.25 0.25 0.25 

4.คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ  ไมมี่เน่ืองจากไม่อนญุาตให้โอนหน่วยลงทนุ 

5.คา่ธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือ สกลุ ท่ีอยู ่และการออกใบ 
หน่วยลงทนุ 

รายการละ 50  บาท รายการละ 50 บาท(8) 

6.คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ รายการละ 50 บาท รายการละ 50 บาท(8) 
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(6) อัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้คํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน หักด้วยส่วนต่างค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุน(ถ้ามี) โดยจะแจ้งวันท่ีเร่ิมคิด
คา่ธรรมเนียมให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนัทําการ 

(7) อตัราร้อยของมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้คํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หกัด้วย ส่วนต่างค่ารับซือ้หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) โดยจะแจ้งวนัท่ีเร่ิมคิดค่าธรรมเนียม
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนัทําการ ค่าธรรมเนียมดงักล่าวจะเรียกเก็บในกรณีท่ีเป็นการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปยงักองทนุ
รวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอ่ืน โดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ
ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเอง ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีการขายคืนหน่วยลงทนุก่อนครบระยะเวลาการเปิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุปกติ บริษัทจดัการจะคิด
คา่สว่นตา่ง คา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ จากผู้ลงทนุในอตัราไมเ่กินร้อยละ 5 ของมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้คํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

(8) เก็บจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัทํารายการ 

 
ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่ายจากท่ีได้ระบุไว้ในโครงการบริษัทจดัการขอ

สงวนสิทธิท่ีจะกระทําการดงักล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั 
ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้ดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะเผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวม และ ณ สถานท่ี
ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแหง่ของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
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กองทุนเปิด มุ่งรกัษาเงินต้นเพ่ือการเลี้ยงชีพ 4 

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

  
  

ช่ือบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ ค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ร้อยละของค่านายหน้า
ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม

1 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน)                     3,578.42                              24.43 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน)                    2,381.78                              16.26 

3 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั                     1,697.45                              11.59 

4 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั                    1,049.27                                7.16 

5 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั                       885.82                                6.05 

6 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน)                       823.80                                5.62 

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)                       772.42                                5.27 

8 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั                       715.85                                4.89 

9 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน)                       678.69                                4.63 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน)                       606.93                                4.14 

11 อ่ืนๆ                    1,459.62                                9.96 

   รวม              14,650.05                    100.00 
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ตารางสรปุผลการดาํเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน    19 ธ.ค. 48 
วันสิน้สุดรอบบัญชี        31 ธ.ค. 64 

 
- ผลตอบแทนท่ีมีอายมุากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 

- ตวัชีว้ดั : อตัราผลตอบแทนของสินทรัพย์คุ้มครองเงินต้น (Core Asset Index Return) 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมของ
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผล
การดําเนินงานในอนาคต 

 

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) : -3.4005% 

 
ความผันผวนของส่วนต่างผลการดาํเนินงานและดัชนีชีวั้ด (Tracking Error : TE) คือ 0.80% ต่อปี 

Tracking Difference : TD 1 Year คือ -0.14%  
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อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด มุ่งรกัษาเงินต้นเพ่ือการเลี้ยงชีพ 4 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

12.06% 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด มุ่งรกัษาเงินต้นเพ่ือการเลี้ยงชีพ 4 
ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 

 

-ไมมี่- 

หมายเหต ุ: 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ท่ี website ของบริษัทจดัการ http://www.uobam.co.th 
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คาํเตือน / ข้อแนะนํา 
 

 
 

 การพจิารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รับ
รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย
ลงทุนที่เสนอขายนัน้ 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด  
มุ่งรักษาเงนิต้นเพ่ือการเลีย้งชีพ 4 เม่ือเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนีเ้หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของ
ตน และผู้ลงทุนยอมรับความเส่ียงที่อาจเกดิขึน้จากการลงทุนได้ 

 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกต ิผู้ลงทุนอาจได้รับชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาํหนดไว้ใน
หนังสือชีช้วน 

 ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
การลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ เคยได้รับภายในกําหนดเวลา มิฉะนัน้จะต้องชําระเงินเพิ่ม 
และ/หรือเบีย้ปรับตามประมวลรัษฎากร 

 ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ไปจาํหน่าย โอน จาํนํา หรือนําไปเป็นประกัน 

 กองทุนรวมมุ่งรักษาเงินต้นเป็นเพียงช่ือเรียกประเภทของกองทุนรวมที่ จัดนโยบายการลงทุนเพ่ือให้เงินต้นของ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความเส่ียงตํ่า โดยกองทุนเปิด มุ่งรักษาเงนิต้นเพ่ือการเลีย้งชีพ 4 มิได้รับประกันเงนิลงทุนหรือ
ผลตอบแทนจากการลงทุนแต่อย่างใด 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีช้วนไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต 
และเม่ือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ตดิต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพ่ือการเลีย้งชีพ 4 เป็นกองทุนรวมที่ไม่มีประกัน (Non-Guaranteed Fund) ผู้ลงทุน
อาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนบางส่วนหรือทัง้หมด (possible loss) และ/หรืออาจไม่ได้รับชําระเงินค่าขายคืน 
หน่วยลงทุนบางส่วน หรือทัง้หมด และ/หรือได้รับชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาํหนดไว้
ในหนังสือชีช้วน 

 กองทุนนีไ้ม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ค.ศ. 1940 และตามที่แก้ไขเพิ่มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended) หรือ
กฎระเบียบอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกาํหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในโครงการ และ
หน่วยลงทุนของกองทุนนีไ้ม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และ
ตามที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (United States Securities Act of 1933 (as amended) หรือกฎระเบียบอ่ืนใดในลักษณะ
เดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกาํหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในโครงการ 

ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับคน
สหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตามความหมายที่กาํหนดไว้ใน Regulation S ซึ่งออกภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึ่งความหมายคําว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่า
ทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้แก่ US Person ดังนัน้ บริษัทจัดการ
จะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจาํหน่ายให้แก่ US Person 
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ดังนัน้ ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที่จองซือ้หรือในเวลาลงทะเบียน
รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) ว่าตนมิใช่ US Person และมิได้เปิดบัญชีซือ้ขายหน่วยลงทุนเพ่ือหรือในนาม
ของ US Person 

 นอกจากผู้ลงทุนจะต้องศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซือ้หน่วยลงทุน เพ่ือผลประโยชน์ของ  
ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทาํความเข้าใจเก่ียวกับ “นโยบายการลงทุน” “ประเภทหลักทรัพย์ที่จะลงทุน
“อัตราส่วนการลงทุน” “ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม” และ “คําเตือน/ข้อแนะนํา” ในหนังสือชีช้วน  
ส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ และ/หรือในหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการโดยละเอียด หากมีข้อสงสัยให้สอบถาม 
ผู้ตดิต่อกับผู้ลงทุนหรือผู้ขายหน่วยลงทุนของกองทุน 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) 
จาํกัด จงึไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด มุ่งรักษาเงนิต้นเพ่ือการเลีย้งชีพ 4 ทัง้นี ้ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพ่ือการเลีย้งชีพ 4 ไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการ
ดาํเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

 ผู้สนใจลงทุนที่ มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้รับภาระในเร่ืองของข้อกําหนด กฎระเบียบ และภาษี 
ต่างๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง  

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มี
ระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ผู้ลงทุน
สามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพ่ือบริษัทจัดการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) 
จาํกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญนี ้เป็นเพียงการสรุปใจความสาํคัญของหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการเพ่ือ
ความกระชับและเข้าใจง่ายเท่านัน้ ทัง้นี  ้ในการบริหารจัดการกองทุน บริษัทจัดการจะยึดตามรายละเอียด
โครงการจัดการกองทุนที่ได้รับการอนุมัตจิากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 ในกรณีที่ ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย)  จาํกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้อง ได้ที่
สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th)  

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
ประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ 
เพ่ือที่บริษัทจัดการจะสามารถกาํกับและดูแลการซือ้ขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้  

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สทิธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สทิธิออกเสียงได้ที่บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือโดยผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.uobam.co.th)  
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 ผู้ลงทุนควรศกึษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพให้เข้าใจ รวมทัง้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิ
และขอรับคู่มือการลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 ผู้สนใจส่ังซือ้หน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
ใดๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนทราบ หากมีการเปล่ียนแปลงจากท่ีเคยแจ้งไว้ 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน อาจพิจารณาขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม ทัง้
ก่อนและภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ
ของประเทศไทย และประเทศอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการส่ัง
การของหน่วยงานที่มีอาํนาจตามกฎหมาย 

 บริษัทจัดการมีวิธีการตดิต่อส่ือสารข้อมูลเก่ียวกับกองทุนกับผู้ลงทุนหลายวิธี เช่น ทางไปรษณีย์ ผ่านผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซือ้คืน หรือผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ผู้ลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูล
เก่ียวกับกองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที่ ผู้ลงทุนได้แสดงความจาํนงไว้กับบริษัทจัดการ หากมีข้อสงสัยให้
ตดิต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 บริษัทจัดการอาจปฏิเสธไม่ให้คําแนะนําการลงทุน และไม่ขายหน่วยลงทุนในกรณีที่ ผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียน 
หน่วยลงทุนปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน เพ่ือประกอบการให้คําแนะนําที่สอดรับกับระดับ
ความเส่ียงของกองทุนรวม และ/หรือผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนประสงค์จะลงทุนในกองทุนที่ มีระดับ
ความเส่ียงสูงกว่าระดับความเส่ียงที่ ผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนยอมรับได้ และผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนไม่ยนิยอม/ไม่ให้คาํยืนยันรับทราบถงึระดับความเส่ียงที่เพิ่มขึน้จากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว และ/
หรือกรณีที่ ผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไม่ได้นําส่งเอกสารหลักฐานประกอบการซือ้/สับเปล่ียนหน่วยลงทุน
ตามที่กาํหนด 

 บริษัทจัดการอาจพิจารณาระงับการทําธุรกรรมใดๆ กับผู้ลงทุน หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุน หรือบุคคลที่
เก่ียวข้อง/เก่ียวเน่ือง/เก่ียวพันกับผู้ลงทุน เป็นบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง/เก่ียวเน่ือง/เก่ียวพันกับการฟอกเงินหรือ
การก่อการร้าย หรืออยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ/สอบสวน/ตดิตาม/ต้องสงสัย/ถูกดาํเนินคดี และ/หรือ เป็นบุคคลที่มี
ช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือผู้กระทาํผิด (Black List) จากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรกาํกับดูแลที่เก่ียวข้อง
ในเร่ืองดังกล่าว  

 ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเม่ือมีความเข้าใจในความเส่ียงของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า และผู้ลงทุน
ควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะการเงิน
ของผู้ลงทุนเอง 

 นักลงทุนควรทาํความเข้าใจลักษณะสนิค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตัดสนิใจลงทุน 

 กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมด 
ดังนัน้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเส่ียงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ โดย   
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th 
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