
   

 
   

 
 
 

หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมลูกองทนุรวม 
 

                            กองทนุเปิด พนัธบตัรเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

    Government Bond Retirement Mutual Fund : GBRMF 
 
                   
ประเภทกองทุน  :  กองทนุรวมตราสารหนีเ้พ่ือการเลีย้งชีพ ประเภทรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
อายุโครงการ  : ไมกํ่าหนด 
 
วันที่ได้รับอนุมัตใิห้จัดตัง้และจัดการกองทุนรวม : 21 พฤศจิกายน 2545 
 
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม :   19 ธนัวาคม 2545 
 
นโยบายการลงทุน :  

“กองทนุเปิด พนัธบตัรเพ่ือการเลีย้งชีพ” เป็นกองทนุท่ีมีนโยบายท่ีจะเน้นการลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาล และตราสารภาครัฐ
ท่ีกระทรวงการคลงัคํา้ประกนัทัง้จํานวน ท่ีปราศจากความเส่ียงในเร่ืองการผิดนดัชําระหนี ้(Default Risk) เป็นหลกั และ
เงินลงทนุสว่นท่ีเหลือจะลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน ท่ีไม่ขดัต่อประกาศคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้ กองทนุจะไม่ลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า แต่กองทนุอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) เฉพาะตราสารหนีท่ี้ผู้ ถือมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด (Puttable Bond) และตรา
สารหนีท่ี้ผู้ออกมีสทิธิไถ่ถอนก่อนกําหนด (Callable Bond) โดยมีการกําหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอตัรา
ท่ีผนัแปรตามอตัราดอกเบีย้ของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบีย้อ่ืน และไม่มีการกําหนดเง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทน
ท่ีอ้างอิงกบัปัจจยัอ้างอิงอ่ืนเพิ่มเติม และมีการลงทนุใน derivatives ท่ีแฝงอยู่ในธุรกรรม structure note ท่ีเป็น 
puttable / callable bond เทา่นัน้ 
 

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน :     
โอกาสท่ีจะได้รับกําไรจากมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้อนัเน่ืองมาจากดอกเบีย้รับหรือสว่นตา่งของราคาของตราสารหนีท่ี้
กองทนุลงทนุไว้ โดยผู้ลงทนุจะได้รับกําไรดงักลา่วเม่ือทําการขายคืนหน่วยลงทนุ 
 

สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 20 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
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 คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบักองทนุรวม 
 
 

   คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับลักษณะที่สาํคัญของกองทุนรวม 
 

1. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่ มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
หรือไม่อย่างไร ? 

 กองทนุนีไ้มมี่การกําหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือไมมี่การแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุ 

2. กองทุนรวมนีมี้จาํนวนเงนิทุนโครงการล่าสุดเท่าใด ? 

5,000 ล้านบาท บริษัทจดัการอาจย่ืนขออนมุติัเพิ่มจํานวนเงินทนุของกองทนุจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายหลงัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

3. กองทุนรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสาํหรับเงนิลงทุนลักษณะใด ? 

เพ่ือให้ผู้ลงทนุได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษี ในการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ผู้ลงทนุจะต้องถือหน่วยลงทนุ
ไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี นบัตัง้แต่วนัซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรก และไถ่ถอนหน่วยลงทนุดงักล่าวเม่ือมีอายไุม่ต่ํากว่า 55 ปีบริบรูณ์ 
ดงันัน้เงินลงทนุท่ีนํามาลงทนุจะต้องเป็นเงินออมระยะยาว และเป็นเงินลงทนุสว่นท่ียอมรับความเส่ียงจากการลงทนุ
ได้ในระดบัต่ําโดยกองทนุจะเน้นลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาลและตราสารหนีภ้าครัฐ 

4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน ? 

โดยปกติการลงทนุในตราสารหนี ้เงินลงทนุของทา่นอาจจะได้รับผลกระทบจากปัจจยัตา่ง ๆ ดงันี ้

 ความสามารถในการบริหารธุรกิจของผู้ออกตราสาร รวมถึงความเส่ียงทางด้านการผิดนัดชําระหนี ้(Business 
Risk, Credit Risk and Default Risk) 

 การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ ซึ่งมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาตลาดของตราสารหนีท่ี้กองทุนลงทุน 
(Interest Rate Risk and Market Risk) 

5. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงนิลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่ มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงนิต้นหรือไม่ 
อย่างไร ? 

ไมมี่ผู้ประกนัเงินลงทนุ และไมไ่ด้เป็นกองทนุคุ้มครองเงินต้น 

6. กองทุนรวมนีมี้รอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี  :  ทกุวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทกุปี 
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับข้อกาํหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 

1. กองทุนรวมนีมี้วธีิการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 
1) การส่ังซือ้หน่วยลงทุน 
ทา่นสามารถลงทนุเป็นจํานวนเงินขัน้ต่ํา ดงันี ้

การส่ังซือ้ครัง้แรก การส่ังซือ้ครัง้ถัดไป 

ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด

 
ท่านสามารถส่ังซือ้หน่วยลงทุนทุกวันทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนโดยผ่านช่องทางต่างๆดังนี ้

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

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ จะต้องชําระเงินค่าซือ้ครัง้เดียวเต็มจํานวนท่ีสัง่ซือ้ โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสัง่
หกับญัชีธนาคาร หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการยอมรับ โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีตามวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะ
สัง่จ่ายเพ่ือบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนีข้องธนาคาร ดงัตอ่ไปนี ้ 

- ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน)  

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  

- ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  

- ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)  

- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)  

- ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน)  

โดยระบุช่ือ ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ สั่งซือ้ลงบนด้านหลังของเช็คเพ่ือความสะดวกในการติดต่อและเพ่ือ
ผลประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

กรณีสัง่ซือ้ด้วยวิธีอ่ืนท่ีมิใช่เงินสด ผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีให้บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินได้ในวนัท่ีทําการซือ้ 
หน่วยลงทนุนัน้  

- ส่ังซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 

ผู้ลงทนุสามารถวางแผนการลงทนุซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้าได้โดยสามารถเลือกระบคุวามถ่ีในการลงทนุเป็นรายเดือน
หรือรายไตรมาสผา่นบริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan) โดยผู้ลงทนุท่ีประสงค์จะใช้
บริการนี ้จะต้องกรอกใบคําขอใช้บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan) และจะต้องสมคัร
บริการหกับญัชีอตัโนมติั (Direct Debit) ของธนาคารทหารไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี
อยธุยา และธนาคารไทยพาณิชย์ (หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีอาจเปิดให้บริการในอนาคต) ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมท่ีธนาคาร
เรียกเก็บสําหรับการหกับญัชีอตัโนมติั (Direct Debit) ถือเป็นภาระของผู้ ถือหน่วยลงทนุ แต่ในปัจจบุนับริษัทจดัการ
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เป็นผู้ ชําระค่าธรรมเนียมธนาคารตามเกณฑ์ข้างต้นแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิก
การชําระคา่ธรรมเนียมดงักลา่วโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
  
- ส่ังซือ้ผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual Fund by Phone)  
 

- ส่ังซือ้หน่วยลงทุนโดยชาํระเงนิผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์  

ผู้สัง่ซือ้ท่ีทํารายการชําระเงินผ่านระบบนีไ้ด้ จะต้องเคยเปิดบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ และมีรหสั
ประจําตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุ (Unitholder ID) แล้ว เพ่ือท่ีจะใช้ทํารายการชําระเงินผา่นระบบ Bill Payment  

สําหรับจํานวนเงินสงูสดุตอ่ครัง้ในการสัง่ซือ้ของแต่ละธนาคาร จะเป็นไปตามข้อกําหนดในคู่มือและขัน้ตอนการชําระ
คา่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นช่องทาง Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ ซึง่สามารถขอรับคู่มือและขัน้ตอนดงักลา่วได้จาก 
บริษัทจดัการ หรือสัง่พิมพ์ได้จาก www.uobam.co.th  

การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุก่อนเวลา 15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือ้นัน้ และการทํารายการหลงั
เวลา 15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือ้ถดัไป 

 
- ส่ังซือ้ผ่านระบบ Premier Online ผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th  
ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนั 

การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในเวลาท่ีได้ระบไุว้ในหนงัสือแจ้งอนญุาตให้ใช้บริการ หรือคู่มือการใช้งานระบบ 
Premier Online ซึง่ในปัจจบุนักําหนดไว้ภายในเวลา 15.30 น. ในวนัทําการซือ้ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือ้นัน้ 
การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหลงัเวลา 15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือ้ถดัไป  

- กรณีส่ังซือ้โดยการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการเปิดให้มีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้แรก โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถ
สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการโดยจะต้องเป็นกองทนุเปิด
ท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนวา่สามารถทําการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุได้เท่านัน้ ทัง้นี ้การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไป
มาระหวา่งกองทนุเปิดตา่งๆ นัน้จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนด้วย 

- อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

หมายเหตุ : วิธีการหรือช่องทางการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการอาจเปิดและ/หรือไม่เปิดให้บริการ
ได้ครบทกุช่องทาง ทัง้นี ้ผู้ ท่ีประสงค์จะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือสถานท่ี
ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
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2) การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ทา่นสามารถขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนขัน้ต่ํา ดงันี ้

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 
ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ทกุวนัทําการ 
โดยจะเปิดรับคําสัง่ขายคืนตัง้แตเ่วลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย จนถงึเวลา 14.00 น.โดยติดตอ่ได้ท่ี 

-    ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
ทกุวนัทําการ 

 
- ผ่านบริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 
 
-    ผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual Fund by Phone) 

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

ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนั 

การทํารายการขายคืนหน่วยลงทนุภายในเวลา 14.00 น. ในวนัทําการขายคืน/รับซือ้คืนหน่วยลงทนุใด ให้ถือเป็น
รายการของวนัทําการขายคืน/รับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ การทํารายการขายคืนหน่วยลงทนุภายหลงัเวลา 14.00 น. 
ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการขายคืน/รับซือ้คืนหน่วยลงทนุถดัไป 
บริษัทจดัการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือ
จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบุช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจดัส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

 
หมายเหตุ : 

วิธีการหรือช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่าวข้างต้น บริษัทจดัการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบ
ทกุช่องทาง ทัง้นี ้ผู้ ที่ประสงค์จะสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทจดัการ และ/หรือ
สถานท่ีติดต่อทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

2.  กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้หมดหรือบางสว่น และ/หรือปฏิเสธท่ี
จะให้คําแนะนําการลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้:-  
1. กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ อาจมีผลทําให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนรายนัน้ๆ ถือหน่วยลงทุน
มากกวา่ร้อยละ 5.0 ของมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
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2. กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการตามท่ีได้รับ
อนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.    

3. กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตาม
ความเป็นจริง และ/หรือไมค่รบถ้วน 

4. กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตาม
ความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วนทัง้ตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อกําหนด
ของบริษัทจดัการ 

5. กรณีท่ีมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ เป็นบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องกบัการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย   

6. บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้ และ/หรือการจดัสรรหน่วยลงทุนในบางกรณีตามท่ีบริษัท
จดัการเหน็สมควร เช่น ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์โดยรวมต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือกรณี
ท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ เป็นต้น ทัง้นี ้
เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์โดยรวมของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ ช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายใน
อนาคตของบริษัทจดัการเป็นหลกั  

7. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้ และ/หรือการจดัสรรหน่วยลงทนุทัง้หมด หากคาดการณ์ได้ว่า 
การจัดตัง้และ/หรือการลงทุนของกองทุนไม่เหมาะสม และ/หรือไม่เป็นประโยชน์โดยรวมต่อนักลงทุน โดยบริษัท
จดัการอาจยกเลกิการจดัตัง้กองทนุและคืนเงินคา่จองซือ้ให้กบันกัลงทนุโดยเร็ว  

3. กองทุนรวมนีมี้ข้อกาํหนดเก่ียวกับการเล่ือนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับ
ซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคาํส่ังที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคาํส่ังซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ? 

การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล    

(2) มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการยงัไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั
ไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไม่
ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(3) มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และผู้ดแูล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่
ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
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การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดัการอาจเล่ือนได้ไม่เกิน 
10 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัทําการถัดจากวนัท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนัจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้การผอ่นผนัดงักลา่วไมร่วมกรณีตาม (1) และบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ประกาศการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ี
ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มี
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั  

(2) แจ้งการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเร่ืองดังกล่าว พร้อมทัง้แสดง
เหตผุลและหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคาจากผู้ ดูแลผลประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจ
มอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการดงักลา่วแทนก็ได้ 

(3) ในระหว่างท่ีบริษัทจัดการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนัน้หากถึงวนัทําการซือ้ขายหน่วย
ลงทุนวันอ่ืน และมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะต้องชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ียงัค้างอยู่ให้เสร็จสิน้ก่อน แล้วจึงชําระเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนันัน้ๆ ตอ่ไป 
 

การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

1. บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือ
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ  

(2) บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี ้โดย
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ซึง่ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วนัทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนั
เวลาดงักลา่วจากสํานกังาน  

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตสุมผล  

(ข) ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม  

(ค) มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(3) กองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัสําคญั  

(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ี
กองทุนรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละ 10 ของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม  

(ข) มีเหตกุารณ์ท่ีทําให้ไมส่ามารถแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศได้อยา่งเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออก
จากประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ  
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(ค) มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตดุงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแก่     
ผู้ลงทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเทจ็จริงดงันี ้ 
(ก) บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําอย่างใดอย่าง

หนึง่ดงันี ้ 
1. การกระทําท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เก่ียวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  
2. การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
3. การกระทําท่ีเป็นการปฏิบัติตามคําสั่งเก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้ มีอํานาจตาม

กฎหมาย  

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบ เพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
ลกูค้าได้ในสาระสําคญั  

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปล่ียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การ
จัดการของตนอันเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของ
เงินกองทนุได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทนุของ
ผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และ
การค้าหลกัทรัพย์และการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า ซึง่ให้กระทําได้ไมเ่กิน 3 วนัทําการ  

(6) อยูใ่นระหวา่งดําเนินการเพ่ือเลกิกองทนุรวม ตามข้อ 22.1.3 ในสว่นข้อผกูพนั 

2 เม่ือปรากฏเหตตุามข้อ 1 และบริษัทจดัการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยุด
รับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน
หน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 1. (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและ
ผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนัด้วย  

(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุพร้อม
ทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ ให้สํานกังานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุตามข้อ 1. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัทําการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมดําเนินการดงันี ้ก่อน
การเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  

(ก) รายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ วนั
ทําการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานกังานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุ  
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(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสัง่ซือ้หรือ
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

 
3 ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัท

พบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคา
ย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
หยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการหยุดรับคํา
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั  

 
4. ในกรณีท่ีวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัท่ีสํานกังานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวนัหยดุ

ทําการของบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุรับคําสัง่ซือ้ และคําสัง่ขาย
คืนหน่วยลงทนุ สําหรับวนัดงักล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับคําสัง่ใน
กรณีดงักลา่วไม่น้อยกว่า 5 วนัทําการก่อนถึงวนัหยดุทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยจดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักลา่วไว้ในท่ี
เปิดเผย ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้สนบัสนนุการขาย หรือรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  

 
การหยดุขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้
บริษัทจัดการหยุดรับคําสัง่ซือ้ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตาม
ระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 
 

4. วธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพซึ่งอยู่ภายใต้การบริหาร
ของบริษัทจัดการได้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกําหนด การสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองเปิดหนึ่ง 
(“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้
ในโครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ
จากกองทนุเปิดต้นทาง เพ่ือนําไปชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดปลายทาง 
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5. กองทุนรวมนีก้าํหนดวธีิการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร ? 

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

2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ทัง้นี ้เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 

6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกับมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้คืน
หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ทา่นสามารถติดตามมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุได้ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th    
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1. กองทุนรวมนีมี้การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

- ใบหน่วยลงทนุ 

- สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

- หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ 

- ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ 

- รูปแบบอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กบัผู้
สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ เช่น หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/
หรือรูปแบบท่ีมีการเปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัทจัดการ
กําหนด โดยผู้สัง่ซือ้หรือ  ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปล่ียนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้
ภายหลงั ตามหลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง หรือ
เพิ่มเติมรูปแบบและ/หรือเง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และระยะเวลาการสง่มอบได้ โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม และไมถื่อวา่เป็นการดําเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 
 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจาํกัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ? 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้าจถกูจํากดัสิทธิ กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนท่ี
เกินดงักลา่ว เว้นแตเ่ป็นกรณีกองทนุรวมท่ีมีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักลา่วมีผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เพียงรายเดียว จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วได้เตม็ตามจํานวนท่ีถืออยู ่
 

3. ช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการ
ใช้สทิธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ? 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัท
จดัการได้ท่ี website ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th 
 

4. กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวธีิการร้องเรียน อย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดตอ่ได้ท่ี  

- บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั โทรศพัท์ 0-2786-2222  หรือ 
- สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC 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. นายเจิดพนัธ์  นิธยายน   กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ  
4. นางสาวรัชดา  ตัง้หะรัฐ    กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ  

 
2. จาํนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 

จํานวน 110 กองทนุ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564) 

 
3. มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุนรวม  

เทา่กบั 360,646,872.61 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. นายจารุวตัร ปรีด์ิเปรมกลุ กรรมการ 
7. นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร กรรมการ 
8. นายธนกร ธรรมลงกรต 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. นายธนกร  ธรรมลงกรต กรรมการ  
5. นางสาวช่ืนสมุน  พรสกลุศกัด์ิ กรรมการ 
6. นางสาวนพรัตน์  ประมวลวลัลกิลุ กรรมการ 
7. นายวีรชยั  จนัเป็ง กรรมการ 
8. นางสาวศรสวรรค์ เติมวฒิุกลุ กรรมการ 
9. นายจารุวตัร ปรีด์ิเปรมกลุ กรรมการ 
10. นางสาวลนิดา อบุลเรียบร้อย กรรมการ 
11. นายวีรยทุธ หลีห์ละเมียร กรรมการ 
12.  นางสาวชนิษฎา วีรานวุตัต์ิ กรรมการ 
13. นางสาวเบญจพร เลศิเศรษฐศาสตร์ กรรมการ 
14   นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร กรรมการ 
15. นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรติชยั กรรมการ 
16. นางสาวสริิอนงค์ ปิยสนัติวงศ์ กรรมการ 
17. นายฐิติรัฐ รัตนสงิห์ กรรมการ 
18. นายนพพล  นราศรี กรรมการ 
 
รายช่ือผู้จัดการกองทุน ประวัตกิารศกึษา และประสบการณ์การทาํงานที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ
กองทุนรวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 11 สงิหาคม 2564) 
 

ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงานที่เก่ียวข้องกับการบริหาร

จัดการกองทนุรวม 
หน้าที่

ความรับผิดชอบ

นายจารุวัตร ปรีดิ์เปรมกุล* 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ, 
ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต  
(สถิติประยกุต์), สถาบนับณัฑิต 
พฒันบริหารศาสตร์ (เกียรตินิยม) 

 วิทยาศาสตร์บณัฑิต (เทคนิค
การแพทย์), มหาวิทยาลยัมหิดล 

  
  

 ผู้ ช่วยกรรมการฝ่ายการลงทนุตราสารหนี ้        
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)

หวัหน้าฝ่ายการ
ลงทนุตราสารหนีใ้น

ประเทศ 
 
 

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) 

ฝ่ายการลงทนุ       
ตราสารหนีใ้น
ประเทศ 
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ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงานที่เก่ียวข้องกับการบริหาร

จัดการกองทนุรวม 
หน้าที่

ความรับผิดชอบ
 เจ้าหน้าท่ีการตลาด ฝ่ายธรุกิจตลาดทนุ, 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

 เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์สินเช่ือ ฝ่ายธรุกิจ 4, 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

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. ไอเอน็จี จํากดั  

 ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี,้                               
บลจ. บวัหลวง จํากดั 

 ผู้ ช่วยผู้จดัการกองทนุตราสารหนี,้                       
บลจ. บวัหลวง จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ       
ตราสารหนีใ้น
ประเทศ 

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.ไอเอน็จี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ.แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) 
จํากดั 

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

ฝ่ายการลงทนุ       
ตราสารหนีใ้น
ประเทศ 

 
 
 
 

 

นางสาวเบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร์*, 
CFA, FRM 
ผู้ อํานวยการ,   
ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ 

  วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต
(การเงิน), 
Warwick Business School, UK 

  วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต 
(การเงิน),  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 บญัชีบณัฑิต (การบญัชี), 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม
อนัดบั 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
ตราสารหนีใ้น
ประเทศ 

* ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุ และผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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5. รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้มีดังนี ้ 
1. ธนาคาร ซีไอเอม็บี 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. บริษัทหลกัทรัพย์ นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ 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 เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-5050 
14. บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-5800 
15. บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-8000 
16. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-7000, 0-2099-7000 
17. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย พลสั จํากดั : โทรศพัท์ 0-2680-1234 
18. บริษัทหลกัทรัพย์ บียอนด์ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-3456 
19. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2695-5000 
20. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2635-3123 
21. บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2949-1999 
22. บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2305-9000 
23. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2782-2400 
24. บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2779-9000 
25. บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอ์ส (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2857-7000 
26. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2660-6677 
27. บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-8888 
28. บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2618-1111 
29. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2697-3700 
30. บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2841-9000 
31. บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2351-1800 
32. บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั : โทรศพัท์ 0-2343-9555 
33. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2648-3600 
34. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1327, 0-2359-0000 
35. บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2080-2888 
36. บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2088 -9797 
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37. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอเชีย เวลท์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2207-2100 
38. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ์ เมจิก จํากดั : โทรศพัท์ 0-2861-5508, 0-2861-6090 
39. บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2696-0000, 0-2796-0000 
40. ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2633-6000 
41. บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2009-8888 
42. บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จํากดั : โทรศพัท์ 0-2026-5100 
43. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์0-2026-6222 
44. บริษัท ฟิลลปิประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2022-5000 
45. บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน): โทรศพัท์ 0-2274-9400 
      หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้ขึน้ (ถ้ามี) 
 

6. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนีคื้อ 

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

7. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนีคื้อ 

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

นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้วยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 

8.     รายช่ือผู้สอบบัญชีของกองทุนนี ้

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/หรือบุคคลอ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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    ช่องทางที่ ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนรวมนี ้

 

1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบักองทนุได้ท่ี 

-  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
-  ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
-  เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  www.uobam.co.th 

2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกนิข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
www.uobam.co.th 
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ความเส่ียงในการลงทนุของกองทนุรวม 

 

1. ความเส่ียงจากความสามารถในการชาํระหนีข้องผู้ออกตราสาร (Credit Risk)  

ความเส่ียงจากการท่ีผู้ออกตราสารหรือผู้ คํา้ประกนัตราสารท่ีกองทนุไปลงทนุปฏิเสธการชําระเงินหรือไม่สามารถชําระคืน
เงินต้นและดอกเบีย้ได้ตามท่ีกําหนด หรือชําระไมค่รบตามจํานวนท่ีสญัญาไว้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : 

เน่ืองจากกองทนุเน้นลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาล และตราสารภาครัฐท่ีกระทรวงการคลงัคํา้ประกันทัง้จํานวน ท่ีปราศจาก
ความเส่ียงในเร่ืองการผิดนดัชําระหนี ้(Default Risk) เป็นหลกั โดยเงินลงทนุส่วนท่ีเหลือจะลงทุนในหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขดัต่อประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ดงันัน้ กองทนุจึงมีความเส่ียงในการผิดนดัชําระหนี ้(Default Risk) ของผู้ออกตราสารในระดบัต่ํา 

2.   ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) และความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate 
Risk) 

ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหนีท่ี้กองทุนลงทุน ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น การ
เปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและการเมืองทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ และ/หรือ
สถานการณ์ของตลาดทนุและตลาดเงิน เป็นต้น 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : 

ผู้จดัการกองทนุจะกระจายการลงทนุไปในแต่ละกลุม่ผู้ออกตราสารหนี ้และอายท่ีุเหลือของตราสาร เพ่ือปรับลดผลกระทบ
จากความผนัผวนทางด้านราคาของแตล่ะหลกัทรัพย์ตอ่ผลตอบแทนของกองทนุ 
 
3. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)  

ความเส่ียงจากการท่ีตราสารท่ีกองทนุถืออยู่นัน้ขาดสภาพคล่อง โดยการซือ้ขายเปล่ียนมือของตราสารมีจํานวนครัง้และ
ปริมาณน้อย อันเน่ืองมาจากอุปสงค์และอุปทานต่อตราสารในขณะนัน้ๆ อาจทําให้กองทุนไม่สามารถขายตราสารใน
ช่วงเวลาและราคาท่ีต้องการได้   

แนวทางการบริหารความเส่ียง : 

เน่ืองจาก กองทนุเน้นลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาล และตราสารภาครัฐท่ีกระทรวงการคลงัคํา้ประกนัทัง้จํานวน ความเส่ียงใน
เร่ืองนี ้จงึอยูใ่นระดบัท่ีคอ่นข้างต่ํา 
 
4. ความเส่ียงของการลงทุนในตราสารหนีท้ี่ ให้สิทธิแก่ผู้ออกตราสารในการชําระหนีต้ามตราสารก่อนครบ
กาํหนดอายุตราสาร (Callable Bond) 

ความเส่ียงจากการท่ีผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิท่ีจะไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนวนัครบกําหนด อนัจะส่งผลให้กําหนดเวลาการชําระคืนของหุ้นกู้
นัน้สัน้ลง และก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ที่จะนําเงินที่ได้รับนัน้ไปลงทุนต่อ หากอัตราดอกเบีย้ในตลาดมี
แนวโน้มลดลงจะทําให้ผู้ลงทนุได้รับอตัราผลตอบแทนท่ีต่ําลง (Reinvestment Risk) 
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แนวทางการบริหารความเส่ียง : 

ผู้ จัดการกองทุนจะลงทุนโดยพิจารณาจากผลตอบแทนหรือราคาท่ีสะท้อนผลกระทบจากสิทธิดังกล่าว ซึ่งสามารถ
ประมาณมูลค่าทางหลักวิชาการได้ ประกอบกับการกระจายการลงทุนโดยคํานึงถึงโอกาสท่ีผู้ ออกตราสารจะใช้สิทธิ
ดงักลา่วหรือไม ่

5. ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัว (Credit Concentration Risk) 

กองทนุเปิดนีเ้ป็นกองทนุรวมประเภทตราสารแห่งหนี ้ซึง่มีการกระจายการลงทนุน้อยกว่ากองทนุรวมตราสารแห่งหนีท้ัว่ไป 
จงึมีความเส่ียงมากกวา่ในเร่ืองของการกระจกุตวัของการลงทนุในบริษัทใดบริษัทหนึง่ 

กล่าวคือ กองทุนมีการลงทุนกระจุกตวัสงูในตราสารแห่งหนี ้และ/หรือ เงินฝาก ทัง้ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน 
และ/หรือสถาบนัการเงินของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ดงันัน้ ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารหรือ ผู้ประกันตราสารท่ีกองทนุไปลงทุน
ปฏิเสธการชําระเงิน หรือไมส่ามารถชําระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบีย้ได้ตามท่ีกําหนด และ/หรือชําระไม่ครบตามจํานวน ผู้
ลงทนุอาจไม่ได้รับเงินลงทนุคืนบางส่วนหรือทัง้หมด (possible loss) และ/หรืออาจไม่ได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ
บางสว่นหรือทัง้หมด และ/หรือได้รับชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุลา่ช้ากวา่ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือชีช้วน 

อยา่งไรก็ดี ในขณะท่ีลงทนุกองทนุจะพิจารณาลงทนุในตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตรา
สารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) 
 
6. ความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกจิของผู้ออกตราสาร (Business Risk) 
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดงักลา่ว จะบ่งบอกถึงถึงศกัยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะ
การเงิน และความเข้มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึง่จะถกูสะท้อนออกมาในราคาของหุ้นท่ีมีการขึน้หรือลงในขณะนัน้ๆ  

แนวทางการบริหารความเส่ียง :  
กองทนุจะกระจายการลงทนุไปในบริษัทต่างๆ ทัง้ท่ีอยู่ในกลุม่ธุรกิจเดียวกนั และกลุม่ธุรกิจอ่ืนๆ และผู้จดัการกองทนุจะทํา
การติดตามและศกึษาความเป็นไปของธุรกิจและอตุสาหกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด ซึง่จะช่วยให้กองทนุสามารถบริหารความ
เส่ียงได้ดีย่ิงขึน้ โดยหากมีการเปล่ียนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างมีนยัสําคญั
จะได้ พิจารณาปรับเปล่ียนแผนการลงทนุในหลกัทรัพย์อยา่งเหมาะสม 
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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 gradeแตต่ํ่ากวา่ 2 อนัดบัแรก ไมเ่กิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามที ระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นที 2 ข้อ 1.1 ไมจํ่ากดัอตัราสว่น
 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกัษณะ
อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

 4.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

 4.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็น
ประกนั  
(ไมร่วมเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือการ
ดําเนินงานของกองทนุ) 

ไมเ่กิน 20% 

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

5.1  เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ SN หรือศกุกู ท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
 5.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอย่างใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
 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  

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใด
จะสงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(2) นํา้หนกัของทรัพย์สนิ 
ท่ีลงทนุใน 
benchmark + 5% 
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 5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
 5.2.3.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  
 5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  
 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  ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 

 6.1.1  เป็นตราสาร Basel III 

 6.1.2  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

 6.1.3  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

 6.1.3.1 ผู้อออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 

 6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 
filing 
6.1.3.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้� 397 วนั นบัแตว่นัท่ี
ลงทนุ และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 6.1.3.1 หรือ  
6.1.3.2  ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้
6.1.3.3.1  บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
6.1.3.3.2  สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.1.4  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนันบัแตว่นัท่ี
ลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

6.2  ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคูส่ญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.2.1 reverse repo 
6.3 หน่วย CIS ตามท่ี ระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.2 ท่ีจดทะเบียนซือ้ขาย
หรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย
หลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET (แตไ่มร่วมถงึหน่วยดงักลา่วท่ีอยู่
ระหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจาก
การซือ้ขายใน SET)                           

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแต่
อตัราใดจะสงูกว่า 
(1)  10% หรือ 
(2)  นํา้หนกัของทรัพย์สนิ 
ใน benchmark + 5% 

7 ทรัพย์สนิอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบใุนข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5%
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*หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไมมี่ข้อกําหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝากผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา 
แล้วแตก่รณี  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามกลุ่มกจิการ (Group limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยู่ในกลุม่กิจการเดียวกนัหรือการ
เข้าเป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว  

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

  ** หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สนิดงันี ้ไมมี่ข้อกําหนดเก่ียวกบั group limit  
                      1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF  
                      2. derivatives on organized exchange 
 

 ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit)*** 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีนิติบคุคล
ตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผู้ออก      
ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา ดงันี ้
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธนาคารพาณิชย์ 
1.3  บริษัทเงินทนุ 
1.4  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
(ไมร่วมถงึทรัพย์สนิท่ี MF ได้รับโอนกรรมสทิธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม reverse 
repo หรือ securities lending 
  

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

2 ทรัพย์สนิดงันี ้
 2.1 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปล่ียนมือแต่กองทนุได้
ดําเนินการให้มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมาย
กําหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุ สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

 2.2 SN (แตไ่มร่วมถงึ SN ซึง่จดทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขายตาม

ทกุประเภทรวมกนัไมเ่กิน 25% 
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หลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยการ
ขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนีท่ี้ออกใหม)่ 
 2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 
 2.4 total SIP ตามข้อ 6 ของสว่นนี ้ 
(ข้อนีไ้มใ่ช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ท่ีลงทนุใน
ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง   
เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ท่ีมีอายไุมเ่กินอายกุองทนุ หรือรอบการ
ลงทนุของกองทนุ หรือมีการลงทนุใน derivatives เพ่ือให้ทรัพย์สนิดงักลา่วมีอายุ
สอดคล้องกบัอายกุองทนุ)  

3 Reverse repo ไมเ่กิน 25% 

4 Securities lending ไมเ่กิน 25% 

5 ตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีตวัตราสารและผู้ออกตราสารท่ีต่ํากวา่ท่ี
สามารถลงทนุได้ (non-investment grade / unrated) 

ไมเ่กิน 20% 

6 total SIP ซึง่ได้แก่  
6.1 ทรัพย์สนิตามข้อ 7 ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity limit)  
6.2 ตราสาร non-investment grade / unrated) แตไ่มร่วมถงึตราสารหนี ้ศกุกู 
หรือตราสาร Basel III ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
6.2.1  มีลกัษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการ
ลงทนุท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สญัญา (single entity limit) 
6.2.2  มี credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากวา่ investment grade หรือไมมี่ credit 
rating           

รวมกนัไมเ่กิน 15% 

7  ทรัพย์สนิดงันี ้
7.1 ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ 
7.2 ตราสาร Basel III 

ทกุประเภทรวมกนัไมเ่กิน 20% 
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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 ไม่มีการลงทนุ
แบบซบัซ้อน 1  
จํากดั net exposure ท่ีเกิดจาก
การลงทนุใน derivatives โดยต้อง
ไมเ่กิน 100% ของ NAV 

1 รายละเอียดการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานประกาศกําหนด 
*** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF ไมมี่ข้อกําหนด
เก่ียวกบั product limit 
 
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกจิการที่ลงทุน (concentration limit) 
  

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  

1 ตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ ตรา
สาร Basel III และ    ศกุกู ของผู้ออกราย
ใดรายหนึง่ (ไมร่วมถงึตราสารหนี ้
ภาครัฐไทย หรือ ตราสารหนีภ้าครัฐ
ตา่งประเทศ)  

 1.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีส้ินทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้
ออกตราสารรายนัน้ ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ล่าสดุ ทัง้นีใ้นกรณีท่ีผู้ออกตราสารมีหนีส้ินทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสดุ บลจ.อาจนํามลูค่า
หนีส้ินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนีส้ินทางการเงินตามงบการเงิน
ลา่สดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนีส้ินทางการเงินนัน้จะต้องเป็นข้อมลูท่ีมีการเผยแพร่
เป็นการทัว่ไป และในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไม่มีหนีส้ินทางการเงินตามท่ีเปิดเผย
ไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ2 ให้ใช้อตัราสว่นไม่เกิน 1 ใน 
3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีข้องผู้ออกรายนัน้เป็นราย
ครัง้ เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็น
โครงการ(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
 
1.2  ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารท่ีออกใหมแ่ละ
มี credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากวา่ investment grade หรือไมมี่ credit rating 
ให้ บลจ.ลงทนุเพ่ือกองทนุภายใต้การจดัการของ บลจ.รายเดียวกนัรวมกนัไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครัง้ เว้น
แตก่รณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ 
(bondissuance program)ให้พิจารณาเป็น รายโครงการ 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  

(อตัราสว่นตาม 1.2 ไมใ่ช้กบักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบคุคลดงันี ้ 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่
ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสนิ 
3.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5.บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  
8.ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ 
10.สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคลตาม 1 – 9)   

2 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุ
หนึง่ 

- 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   
  

1หนีส้นิทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่วได้จดัทํางบการเงิน
ตามมาตรฐานการบญัชีนัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการ
บญัชีตามกฎหมายวา่ด้วยวิชาชีพบญัชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล เช่น 
International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting 
Principle (US GAAP) เป็นต้น 
2รวมถงึกรณียงัไมค่รบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 
  

ทัง้นีก้ารคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและอตัราสว่นการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ
วา่ด้วยการลงทนุของกองทนุ และหรือท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน 
 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 
ที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม  

อัตราตามโครงการ 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 1.1128  0.2836 0.5553 0.9496 

1.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการ  ไมเ่กิน 0.9309 (1) 0.1605 0.4299 0.8239

1.2  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  ไมเ่กิน 0.0749 (3) 0.0161 0.0184 0.0187

1.3  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไมเ่กิน 0.1070 (4) 0.1070 0.1070 0.1070

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้ 

2.1 คา่สอบบญัชี ตามท่ีจ่ายจริง 0.0117 0.0117 0.0129

2.2 คา่ประกาศหนงัสือพิมพ์ ตามท่ีจ่ายจริง - - 0.0220

2.3 คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริง 0.0013 0.0019 0.0024

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 
ที่เรียกเกบ็จริงทัง้หมด 

ไม่เกนิ 2.14(5) 0.2966 0.5689 0.9869 

หมายเหต ุ  

(1) อตัราร้อยละของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมดเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานอง
เดียวกนั 

(2) คา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้น รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั  (ถ้ามี) 
(3) อตัราร้อยละของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายสว่นท่ีเพ่ิมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการให้บริการของผู้ดแูลผลประโยชน์ (Transaction Fee) 

เรียกเก็บตามท่ีจ่ายจริง 
(4) อัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมทัง้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนและ

คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้เก่ียวเน่ืองกบังานทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตามท่ีจ่ายจริง 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซือ้ 

หรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
อัตราตามโครงการ เรียกเกบ็จริง 

2564 
เรียกเกบ็จริง 

2563 
เรียกเกบ็จริง

2562 

1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ(6) ไมเ่กิน 1.00 ยกเว้น 

2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ(7) ไมเ่กิน 1.00 ยกเว้น 

3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า(6) ไมเ่กิน 1.00 ยกเว้น 

3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก(8) ไมเ่กิน 1.00 0.25 

4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ไมมี่ ไมมี่ 

5. คา่ธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือ สกลุ ท่ีอยู ่และการออก
ใบหน่วยลงทนุ 

รายการละ 50 บาท รายการละ 50 บาท 

6. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วย
ลงทนุ 

รายการละ 50 บาท รายการละ 50 บาท 



กองทนุเปิด พนัธบตัรเพ่ือการเลีย้งชีพ         26
   

(5) อตัราร้อยละตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด 
(6) อตัราร้อยละตอ่ปีของมลูคา่หน่วยลงทนุ ท่ีใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ บวกด้วย สว่นตา่งคา่ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
(7) อตัราร้อยละตอ่ปีของมลูคา่หน่วยลงทนุ ท่ีใช้คํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หกัด้วย สว่นตา่งคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
(8) อตัราร้อยละต่อปีของมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้คํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หกัด้วยส่วนต่างค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมดงักล่าวจะเรียกเก็บใน

กรณีท่ีเป็นการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอ่ืน ทัง้นีใ้นกรณีท่ีเป็นการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ระหวา่งกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะยกเว้นคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว 

 

   
 ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่ายจากท่ีได้ระบุไว้ในโครงการบริษัทจดัการของ

สงวนสิทธิท่ีจะกระทําการดงักลา่วโดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั ก่อนการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้ดงักล่าว โดยบริษัทจัดการจะเผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวม และ ณ สถานท่ีในการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุทกุแหง่ของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
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ตารางสรปุผลการดําเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน    19 ธ.ค. 45 
วันสิน้สุดรอบบัญชี        31 ธ.ค. 64 

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

ผลตอบแทนของกองทนุรวม(1) 0.39% 0.35% 5 0.35% 5 0.39% 5 1.58% 5 1.44% 5 1.95% 50 2.10% 

ผลตอบแทนของกองทนุรวม(2) 0.39% 0.35% 5 0.35% 5 0.39% 5 0.64% 95 0.87% 95 1.67% 75 1.95% 

ผลตอบแทนตัวชีว้ดั 0.22% 0.10% 25 0.12% 25 0.22% 5 3.68% 5 3.15% 5 3.14% 5 3.15% 

ความผันผวนของกองทนุ(1) 0.27% 0.12% 5 0.19% 5 0.28% 5 0.66% 5 0.59% 5 0.79% 25 1.66% 

ความผันผวนของกองทนุ(2) 0.27% 0.12% 5 0.19% 5 0.28% 5 1.77% 95 1.40% 95 1.20% 95 1.78% 

ความผันผวนของตัวชีว้ดั 0.30% 0.13% 5 0.18% 5 0.31% 5 2.25% 95 1.84% 95 1.83% 95 2.62% 

 
(1) ผลการดําเนินงานของกองทนุท่ีไมร่วมผลตอบแทนของตราสารท่ีมีการคดัแยกไว้ (Set Aside)  
(2) ผลการดําเนินงานของกองทนุท่ีรวมผลตอบแทนของตราสารท่ีมีการคดัแยกไว้ (Set Aside) 

-     ดชันีชีว้ดั คือ อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจํา 1 ปีวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ 
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (20.00%), ผลตอบแทนรวมของดชันีพนัธบตัรรัฐบาล 
Mark-to-Market อาย ุ1-3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (80.00%)  

- ผลตอบแทนท่ีมีอายมุากกวา่หรือเทา่กบัหนึง่ปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนร้อยละต่อปี 

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีไ้ด้จัดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุมิได้เป็นสิ่ง
ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 

 

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) : -3.1278% 
 

อายุเฉล่ียของทรัพย์สนิที่ลงทุน (Portfolio Duration)  : 1.2374 ปี 
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คาํอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ  

AAA เป็นอนัดบัท่ีสงูท่ีสดุ แสดงถงึระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ีต่ําท่ีสดุ มีความสามารถสงูสดุในการชําระเงิน
ต้นและดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
ปัจจยัภายนอกอ่ืน 

AA ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ีต่ํามาก 

A ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ีต่ํา 

BBB ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุปานกลาง 

BB ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุสงู 

B ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุสงูมาก 

C ตราสารหนีท่ี้มีระดับความเส่ียงท่ีสูงท่ีสุด ท่ีจะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบีย้ตามกําหนดเวลาการ
เปล่ียนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ จะสง่ผลต่อความสามารถในการชําระคืนเงินต้น
และดอกเบีย้อยา่งมีนยัสําคญั 

D ตราสารหนีท่ี้ไมส่ามารถชําระเงินต้นและดอกเบีย้ได้ (Default) 
 

 



กองทนุเปิด พนัธบตัรเพ่ือการเลีย้งชีพ         29
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



กองทนุเปิด พนัธบตัรเพ่ือการเลีย้งชีพ         30
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองทนุเปิด พนัธบตัรเพ่ือการเลีย้งชีพ         31
   

อตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด พนัธบตัรเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

31.78% 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด พนัธบตัรเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 
 
 
 

 

หมายเหต ุ:  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--ไมมี่-- 
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คาํเตือน / ข้อแนะนํา 
 

 

 การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงาน
ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทน
ของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนีเ้ม่ือ
เหน็ว่าการลงทุนในกองทุนนีเ้หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเส่ียงที่
อาจเกดิขึน้จากการลงทุนได้ 

 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกตผู้ิลงทุนอาจได้รับชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้
ในหนังสือชีช้วน 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีช้วนไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิงใน
อนาคต และเม่ือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ตดิต่อกับนักลงทุนให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทุน 

 กองทุนรวมเป็นนิตบุิคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี(ประเทศไทย)
จํากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลีย้งชีพ ทัง้นี ้ ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนเปิด พันธบัตรเพ่ือการเลีย้งชีพ ไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการ
ดาํเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด 

 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกดิความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลที่ เก่ียวข้อง
(Connected Person) ได้ที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (http//:www.sec.or.th) 

 ในกรณีที่ ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
และประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด  และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัท
จัดการทราบ เพ่ือที่บริษัทจัดการจะสามารถกาํกับและดูแลการซือ้ขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สทิธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สทิธิออกเสียงได้จากประกาศ
ที่ปิดไว้หน้าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 ผู้ลงทุนจะต้องรับความเส่ียงในการชาํระหนีข้องผู้ออกตราสาร เน่ืองจากภาระผูกพันในการชาํระคืนเงนิต้น
และดอกเบีย้ของกองทุนนีไ้ม่ได้รับการประกันโดยบุคคลใด รวมทัง้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี 
(ประเทศไทย) จาํกัด ดังนัน้ ความเส่ียงที่ ผู้ลงทุน และ/หรือกองทุนได้รับขึน้อยู่กับความสามารถในการชาํระ
หนีข้องผู้ออกตราสารเท่านัน้ (ในกรณีที่ไม่มีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้คํา้ประกันตราสาร) 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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 ผู้สนใจลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้รับภาระในเร่ืองของข้อกาํหนด กฎระเบียบ และภาษีต่าง ๆ 
ที่เก่ียวเน่ืองกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง  

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

 หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญนี ้เป็นเพียงการสรุปใจความสําคัญของหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการ
เพ่ือความกระชับและเข้าใจง่ายเท่านั้น ทัง้นี  ้ในการบริหารจัดการกองทุน บริษัทจัดการจะยึดตาม
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับการอนุมัตจิากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพให้เข้าใจ รวมทัง้สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเตมิและขอรับคู่มือการลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 ผู้สนใจส่ังซือ้หน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลหรือ
ข้อเท็จจริงใด ๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนทราบ หากมีการเปล่ียนแปลง
จากที่เคยแจ้งไว้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน อาจพิจารณาขอข้อมูลหรือ
เอกสารเพิ่มเตมิ ทัง้ก่อนและภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัต ิ
หรือการตีความ หรือการส่ังการของหน่วยงานที่มีอาํนาจตามกฎหมาย 

 บริษัทจัดการมีวิธีการติดต่อส่ือสารข้อมูลเก่ียวกับกองทุนกับผู้ลงทุนหลายวิธี เช่น ทางไปรษณีย์ ผ่าน
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หรือผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกส์ เป็นต้น ผู้ลงทุนจงึควรตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าได้รับข้อมูลเก่ียวกับกองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที่ ผู้ลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ 
หากมีข้อสงสัยให้ตดิต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 บริษัทจัดการอาจปฏิเสธไม่ให้คําแนะนําการลงทุน และไม่ขายหน่วยลงทุนในกรณีที่ ผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน เพ่ือประกอบการให้คาํแนะนําที่สอดรับกับระดับ
ความเส่ียงของกองทุนรวม และ/หรือผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนประสงค์จะลงทุนในกองทุนที่มีระดับ
ความเส่ียงสูงกว่าระดับความเส่ียงที่ ผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนยอมรับได้ และผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนไม่ยินยอม/ไม่ให้คํายืนยันรับทราบถึงระดับความเส่ียงที่เพิ่มขึน้จากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว 
และ/หรือกรณีที่ ผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไม่ได้นําส่งเอกสารหลักฐานประกอบการซือ้/สับเปล่ียน
หน่วยลงทุนตามที่กาํหนด 

 บริษัทจัดการอาจพจิารณาระงับการทาํธุรกรรมใดๆ กับผู้ลงทุน หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุน หรือบุคคล
ที่เก่ียวข้อง/เก่ียวเน่ือง/เก่ียวพันกับผู้ลงทุน เป็นบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง/เก่ียวเน่ือง/เก่ียวพันกับการฟอกเงิน
หรือการก่อการร้าย หรืออยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ/สอบสวน/ติดตาม/ต้องสงสัย/ถูกดําเนินคดี และ/หรือ เป็น
บุคคลที่มีช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือผู้กระทาํผิด (Black List) จากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรกาํกับ
ดูแลที่เก่ียวข้องในเร่ืองดังกล่าว  

 ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพไปจําหน่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็น
ประกัน 

 ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพจะไม่ได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัตติามเงื่อนไข
การลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกาํหนดเวลา มิฉะนัน้จะต้องชาํระเงินเพิ่ม 
และ/หรือเบีย้ปรับตามประมวลรัษฎากรด้วย ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือ
การเลีย้งชีพและคู่มือการลงทุนให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทุน 

 นักลงทุนควรทาํความเข้าใจลักษณะสนิค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเส่ียงก่อนตัดสนิใจลงทุน 
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 กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุน
ทัง้หมด ดังนัน้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเส่ียงให้กองทุนต้องเลิกกองทุน
รวมได้ โดย  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th 

 
 

 รวบรวมข้อมลู ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2564 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด

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

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


