
 
 

 
 
 

หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมลูกองทนุรวม 
 

กองทนุเปิด คุ้มครองเงินต้นเพ่ือการเลี้ยงชีพ 4 

      Capital Protection Retirement Mutual Fund 4 : CPRMF4 
 
                   

ประเภทกองทุน  : กองทนุรวมคุ้มครองเงินต้น ประเภทผสมแบบกําหนดสดัสว่นการลงทนุ 

อายุโครงการ  : ไมกํ่าหนด 

วันที่ได้รับอนุมัตใิห้จัดตัง้และจัดการกองทุนรวม : 14 พฤศจิกายน 2548 

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม :   19 ธนัวาคม 2548 

นโยบายการลงทุน  :  ผสมแบบกําหนดสดัสว่นการลงทนุ 

รายละเอียด : 

โดยหลกัแล้วทรัพย์สินของ “กองทนุเปิด คุ้มครองเงินต้นเพ่ือการเลีย้งชีพ 4” จะถกูแบ่งออกเป็น 2 ส่วน เพ่ือนํามาลงทนุ  
แยกตามวตัถปุระสงค์ได้ดงัตอ่ไปนี:้-  

สว่นท่ี 1   เพ่ือคุ้มครองเงินลงทนุจํานวน 10 บาท ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

สําหรับการลงทนุในส่วนท่ี 1 นัน้ เป็นการลงทนุท่ีมุ่งเน้นถึงความมัน่คงเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจในอนัท่ีจะสร้างกลไก
ในการปกป้องคุ้มครองเงินลงทนุให้กับนกัลงทุน เพ่ือท่ี ณ รอบปีท่ี 5 ซึ่งเป็นวนัครบรอบระยะเวลาการลงทนุของ
กองทนุรวมแตล่ะรอบ ผู้ลงทนุยงัคงมีโอกาสได้รับเงินลงทนุจํานวนสบิบาทคืน 

ดงันัน้ การลงทนุในส่วนนีจ้ะเป็นการลงทนุในตราสารแห่งหนีท่ี้เป็นตราสารภาครัฐไทย และ/หรือ ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในสองอนัดับแรก และ/หรือตั๋วสญัญาใช้เงิน หรือบตัรเงินฝากท่ีบริษัท
เงินทนุหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออกเพ่ือการกู้ ยืมหรือรับเงินจากประชาชน และ/หรือเงินฝากในธนาคาร
พาณิชย์ หรือบตัรเงินฝากท่ีธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก และ/หรืออาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีมีความ
เส่ียงต่ํา หรือมีความเส่ียงเทียบเคียงได้กบัความเส่ียงในทรัพย์สินดงักลา่วข้างต้น ทัง้นี ้โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.มีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   

ทัง้นี ้อตัราสว่นการลงทนุตามวรรคข้างต้นจะไม่นํามาใช้บงัคบัในช่วงระยะเวลา ท่ีกองทนุรวมมีความจําเป็นต้องรอ
การลงทนุ หรือเตรียมสภาพคล่องเพื่อการดําเนินงานของกองทนุ ได้แก่ ในช่วงระยะเวลา 15 วันนับแต่วัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และช่วงระยะเวลา 15 วันก่อนและหลังวันซือ้ขายหน่วยลงทุน
แต่ละรอบ   

ในกรณีท่ีสถานการณ์การลงทนุไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาด เศรษฐกิจ และการเมืองมีความผนัผวน เกิดภยัพิบติั 
หรือเกิดเหตกุารณ์ไม่ปกติต่างๆ เป็นต้น และ/หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบ จนเป็นเหตใุห้
กองทนุจําเป็นต้องชะลอการลงทนุเป็นการชัว่คราว  ดงันัน้ จึงอาจมีบางขณะท่ีกองทนุไม่สามารถลงทนุให้เป็นไป
ตามสดัส่วนการลงทนุท่ีกําหนดไว้ในโครงการตามข้างต้นได้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะรายงานการไม่สามารถลงทนุให้
เป็นไปตามสดัสว่นการลงทนุท่ีกําหนดไว้ในโครงการตามประกาศตอ่สํานกังานคณะกรรมการก.ล.ต. 

นอกจากนี ้ในการลงทุนส่วนท่ี 1 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการ
ป้องกนัความเส่ียง 
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สว่นท่ี 2 เพ่ือก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

คือส่วนท่ีเหลือจากส่วนท่ี 1 จะเป็นส่วนของการลงทุนท่ีสามารถเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนในอันท่ีจะได้รับ
ผลตอบแทนท่ีดีหากสภาพเศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัว โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีคาดว่าสามารถสร้าง
ผลตอบแทนท่ีดีเป็นหลัก ซึ่งการลงทุนในส่วนนีจ้ะมีทัง้ หุ้ น หุ้ นกู้   และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ี
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์กําหนดให้เป็นตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ้หรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรืออาจจะลงทุนใน
ต่างประเทศถ้าคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ อนญุาตให้ลงทนุได้   

และหากการลงทนุในส่วนท่ี 2 นีมี้รายได้ท่ีเกิดจาก กําไรจากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีเกิดขึน้จริง รายได้จากเงินปัน
ผล หรือรายได้อ่ืนๆ เป็นต้น บริษัทจะนํารายได้ท่ีได้มาจดัสรรแบง่ออกเป็นสองสว่นเพ่ือย้อนกลบัไปลงทนุทัง้สว่นท่ี 1 
และส่วนท่ี 2 ตามความเหมาะสมกบัสภาพการณ์ การลงทนุในขณะนัน้ๆ อาทิเช่น ในกรณีท่ีสภาวะแนวโน้มการ
ลงทนุในตราสารหนีมี้เกณฑ์ท่ีดีผู้จดัการกองทนุก็จะให้นํา้หนกัการลงทนุในตราสารหนีม้ากกว่าตราสารทนุ ในทาง
ตรงกนัข้ามหากคาดว่าสภาวะตลาดตราสารทนุอยู่ในภาวะท่ีสดใสผู้จดัการกองทนุก็จะให้นํา้หนกัแก่การลงทนุใน
ตราสารทนุมากกวา่ตราสารหนี ้

นอกจากนี ้ ในการลงทุนส่วนท่ี 2  กองทุนจะลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารการลงทนุ (Efficient portfolio management)   

ทัง้นี ้ กองทนุจะไม่ลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) หรือ Credit 
Linked note  

อนึ่ง บริษัทจัดการ อาจประกาศขยบัเพดานการคุ้มครองเงินลงทุนจํานวน 10 บาทนีใ้ห้สงูขึน้ได้ตามความเหมาะสม หาก
บริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรและเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ อาทิเช่น บริษัทจดัการอาจประกาศยอดการ
คุ้มครองเงินลงทนุสําหรับรอบถดัไปให้สงูขึน้กว่ายอดเงินลงทนุ 10 บาทนีไ้ด้ก่อนหรือเม่ือถึงรอบระยะเวลาการลงทนุในแต่ละ
รอบ 5 ปี โดยบริษัทจดัการจะประกาศถงึจํานวนเงินท่ีคุ้มครองใหมนี่ใ้ห้ทราบทัว่กนั 

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน :     

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

 

สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 9 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบักองทนุรวม 
 

 

   คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับลักษณะที่สาํคัญของกองทุนรวม 
 

1. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่
อย่างไร ? 

 กองทนุนีไ้มมี่การกําหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือไมมี่การแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุ 

2. กองทุนรวมนีมี้จาํนวนเงนิทุนโครงการเท่าใด ? 

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 มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 
อย่างไร ? 

กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น โดยสามารถสรุปข้อมลูเก่ียวกับจํานวนเงินท่ีคุ้มครองและระยะเวลาท่ี
คุ้มครองได้ดงันี ้

 ข้อมูลเกีย่วกบัจํานวนเงินทีคุ่ม้ครอง 

ณ สิน้รอบปีท่ี 5 ซึง่เป็นวนัครบรอบระยะเวลาการลงทนุของกองทนุรวมแต่ละรอบ ผู้ลงทนุจะได้รับเงินลงทนุคืนทัง้สิน้
ไมต่ํ่ากวา่ 10 บาท (ถ้าผู้ลงทนุไถ่ถอนหน่วยลงทนุ) 

อนึ่ง บริษัทจดัการ อาจประกาศขยบัเพดานการคุ้มครองเงินลงทนุจํานวน 10 บาทนีใ้ห้สงูขึน้ได้ตามความเหมาะสม 
หากบริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรและเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจประกาศยอด
การคุ้มครองเงินลงทนุสําหรับรอบถดัไปให้สงูขึน้กว่ายอดเงินลงทนุ 10 บาทนีไ้ด้ก่อนหรือเม่ือถึงรอบระยะเวลาการ
ลงทนุในแตล่ะรอบ 5 ปี โดยบริษัทจดัการจะประกาศถงึจํานวนเงินท่ีคุ้มครองใหมนี่ใ้ห้ทราบทัว่กนั 

ทัง้นี ้อตัราการคุ้มครองเงินลงทนุขัน้ต่ําในรอบถดัไปของกองทนุ เทา่กบั  13.1432 บาท / หน่วยลงทนุ 

 ข้อมูลเกีย่วกบัระยะเวลาการคุม้ครอง 

การคุ้มครองเงินต้นจะเร่ิมตัง้แต่วนัเร่ิมลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุวนัแรก จนถึงวนัสิน้รอบปีท่ี 5 ซึ่งเป็นวนัครบรอบ
ระยะเวลาการลงทนุของกองทนุรวมแตล่ะรอบ 

6 กองทุนรวมคุ้มครองเงนิต้นแตกต่างจากกองทุนรวมมีประกันอย่างไร ? 

กองทนุรวมคุ้มครองเงินต้นจะไม่ได้รับประกนัเงินลงทนุหรือผลตอบแทน แต่เงินลงทนุในสว่นท่ีคุ้มครองเงินต้นกองทนุจะ
เน้นลงทนุในตราสารการเงินท่ีมีคณุภาพ และมีความเส่ียงต่ํา เพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับเงินลงทุนคืนทัง้จํานวนเม่ือ
ครบกําหนดเวลาไถ่ถอน สําหรับกองทนุรวมมีประกนัจะมีการรับประกนัเงินลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยบริษัทจดัการ
จะแตง่ตัง้บคุคลท่ีสามขึน้มาเป็นผู้ประกนัเงินลงทนุดงักลา่ว 

7. ผู้ลงทุนในกองทุนนีมี้โอกาสที่จะไม่ได้รับคืนเงนิต้นหรือไม่ อย่างไร ? 

เน่ืองจากเงินลงทุนในส่วนท่ีคุ้มครองเงินต้น กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารการเงินท่ีมีคุณภาพ และมีความเส่ียงต่ํา 
ดงันัน้ในสภาวการณ์ปกติหากผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ถือหน่วยลงทนุไว้จนครบรอบการลงทนุโอกาสท่ีจะไม่ได้รับคืนเงินต้นจึง
น้อยมาก 
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8. กองทุนนีมี้เงื่อนไขการคุ้มครองเงนิต้น และมีกลไกการคุ้มครองเงนิต้นอย่างไร ? 

ตัวอย่างตารางแสดงกลไกการคุ้มครองเงนิต้น * 

 สัดส่วนการ
ลงทุน 

 

อัตรา
ผลตอบแทน 

(ต่อปี) 

มูลค่าหน่วย
ลงทุน ณ วัน
เร่ิมลงทุน 

(บาท) 

ผลตอบแทน 
จากการลงทุน 
ต่อหน่วย
ลงทุน 

(ต่อ 5 ปี) 
 (บาท) **** 

มูลค่าหน่วย
ลงทุนเม่ือ

ครบรอบการ
ลงทุน 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/หรือตราสารภาครัฐ 1.03% 1.95%*** 0.1491 0.0145 0.1636 
- หลกัทรัพย์อ่ืนเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการ

สร้างผลตอบแทนท่ีดี 
12.85% (100%) 1.8597  0.0000 

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

หมายเหตุ : *   ตารางแสดงกลไกการคุ้มครองเงินต้นนีเ้ป็นเพียงตัวอย่างท่ีแสดงให้เห็นถึงกลไกการคุ้มครองเงินต้น
เท่านัน้ ผลตอบแทนท่ีเกิดขึน้จริงขึน้อยู่กบัสภาวะการลงทนุ และปัจจยัอ่ืนๆ ผู้ลงทนุจึงควรนําข้อมลูนีไ้ป
ใช้เพียงเพ่ือการศกึษาให้เข้าใจถงึกลไก และวิธีการลงทนุท่ีมุง่เน้นการคุ้มครองเงินต้นเทา่นัน้ 

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

คุ้มครองเงินต้นได้ แต่ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิถวัเฉล่ียระหว่างงวด ตามท่ีระบไุว้ใน
โครงการหรือหนงัสือชีช้วน 

9. กองทุนรวมนีมี้รอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

 วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี  :  ทกุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2556
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   คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับข้อกาํหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 
 

1. กองทุนรวมนีมี้วธีิการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 

 การส่ังซือ้หน่วยลงทุน 

ผู้สนใจลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
- ทุก ๆ รอบ 5 ปี   

บริษัทจดัการจะเปิดให้มีการเสนอขายหน่วยลงทนุ ในช่วง 5 วนัทําการสดุท้ายของเดือนพฤศจิกายนของทกุรอบ 5 
ปี โดยยกเว้นสว่นตา่งคา่ขายหน่วยลงทนุ  
ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนสําหรับรอบ 5 ปีท่ีสาม ในช่วง 5 วันทําการสุดท้ายของเดือน
พฤศจิกายน 2560 ระหวา่งเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ ถงึเวลา 15.30 น.  

- ทุก ๆ  ปี   
หากผู้สนใจรายใดประสงค์จะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในวนั เวลาท่ีไม่ตรงกบัรอบระยะเวลา 5 ปีดงักล่าวข้างต้น ก็อาจ
กระทําได้ โดยบริษัทจดัการจะเปิดให้มีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในช่วง 5 วนัทําการสดุท้ายของเดือนพฤศจิกายนของ
ทกุปี แตท่ัง้นี ้บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บสว่นตา่งคา่ขายหน่วยลงทนุ ในอตัราไมเ่กิน 1 บาทตอ่หน่วยลงทนุ 

 
การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุก่อนเวลา 15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือ้นัน้ และการทํารายการหลงั
เวลา 15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือ้ถดัไป 

(โปรดศึกษาวิธีการ และเงือ่นไขการสัง่ซ้ือหน่วยลงทนุอย่างละเอียด ในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการข้อ 14 “การ
เสนอขายภายหลงัเสนอขายครัง้แรก”) 

 การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีต้องการเงินลงทนุคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ โดยดําเนินการขายคืนผ่านบริษัทจดัการ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

- ทุก ๆ รอบ 5 ปี  

บริษัทจดัการจะเปิดให้มีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ในช่วง 5 วนัทําการสดุท้ายของเดือนพฤศจิกายนของทกุรอบ 5 
ปี โดยยกเว้นสว่นตา่งคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และต้องย่ืนคําสัง่ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 10 วนัทําการ 

ทัง้นี  ้บริษัทจัดการจะเปิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนสําหรับรอบ 5 ปีท่ีสาม ในช่วง 5 วันทําการสุดท้ายของเดือน
พฤศจิกายน 2560 ระหวา่งเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ ถงึเวลา 15.00 น. 

- ทุก ๆ ปี  

หากผู้สนใจรายใดประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุ ในวนั เวลาท่ีไม่ตรงกบัรอบระยะเวลา 5 ปี ดงักล่าวข้างต้นก็
อาจกระทําได้ โดยบริษัทจัดการจะเปิดให้มีการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วง 5 วันทําการสุดท้ายของเดือน
พฤศจิกายนของทกุปี แต่ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บสว่นต่างค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ในอตัราไม่เกิน 1 บาท 
ตอ่หน่วยลงทนุ และต้องย่ืนคําสัง่ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 10 วนัทําการ 

(โปรดศึกษาวิธีการ และเงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุนอย่างละเอียด ในหนงัสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการข้อ 16  
“การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทนุ”) 
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2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทุน ?  

บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ีประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทนุให้กบัคนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตามความหมาย
ท่ีกําหนดไว้ใน Regulation S ซึง่ออกภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึง่ความหมายคํา
ว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่อาจโอน
หน่วยลงทนุให้แก่ US Person ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอน
หรือจําหน่ายให้แก่ US Person 

ดงันัน้ ผู้ลงทนุหรือผู้ รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาท่ีจองซือ้หรือในเวลาลงทะเบียนรับโอน
หน่วยลงทนุ (แล้วแตก่รณี) วา่ตนมิใช่ US Person และมิได้เปิดบญัชีซือ้ขายหน่วยลงทนุเพ่ือหรือในนามของ US Person 

3. กองทุนรวมนีมี้ข้อกาํหนดเก่ียวกับการเล่ือนกําหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซือ้
คืนหน่วยลงทุนตามคาํส่ังที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคาํส่ังซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ? 

การเล่ือนกําหนดเวลาชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

1.   บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตดุงัต่อไปนี ้โดยได้รับความ
เหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(1)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตสุมผล หรือ  

(2)  มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึง่เหตุ
ดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม  

2. ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่า ราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุดงักลา่วไมถ่กูต้องและผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงาน
การชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่
หนึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

ทัง้นี ้การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 1 หรือข้อ 2 ให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)   เล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้น
แตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน  

(2) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเล่ือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

(3)  แจ้งการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทัง้จดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตผุลของการเล่ือน และหลกัฐานการได้รับ
ความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 1 หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 2 ต่อสํานกังาน
โดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้  
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(4)  ในระหว่างการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักล่าว ให้
บริษัทจดัการกองทนุรวมรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัท่ีส่ง
คําสัง่ขายคืนก่อนหลงั 

การไมข่าย หรือไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว 

1.  บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ ใน
กรณีท่ีปรากฏเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 

(1)    ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ  

(2)    บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี ้โดยได้รับความ
เหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(ก)   มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตสุมผล   

(ข)  ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  

(ค)   มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้การไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ 
คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกินหนึ่งวนัทําการ เว้นแต่
จะได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน  

(3)   เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับคํา
สัง่ซือ้ หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ แก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเทจ็จริงดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)   บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําดงัตอ่ไปนี ้ 

1.   การกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  

2.   การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ  

3.   การกระทําท่ีเป็นการปฏิบติัตามคําสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สิน โดยบคุคลผู้ มีอํานาจตาม
กฎหมาย  

(ข)   บริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ใน
สาระสําคญั  

เม่ือปรากฏเหตตุามข้อ (1) – (3) ข้างต้น และบริษัทจดัการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย 
ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 1 (1) หรือ (2) ข้างต้น  
ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือ
คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนัด้วย  
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(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือ
คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ให้
สํานกังานทราบโดยพลนั  

(3)    ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุหรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน 
หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามข้อ 1 (1) และ (2) ข้างต้น เกินหนึ่งวนัทําการ ให้บริษัทจดัการดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้ก่อนการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

(ก)  รายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทุน
ของกองทนุรวมเปิด ณ วนัทําการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานกังานทราบภายในวนัทําการก่อน 
วนัเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

(ข)   แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึง
การเปิดขาย รับซือ้คืน หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและ 
ผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการ
ใดๆ โดยพลนั 

2.     บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีได้รับมาแล้วหรือหยุด
รับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 
และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดย
ราคาขายหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็น
อตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศหยดุการขายหน่วยลงทนุ 
หยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ณ ท่ีทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)ท่ีใช้ในการซือ้ขายหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ท่ีได้มีคําสัง่ซือ้
หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั 

3.     ในกรณีท่ีวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัท่ีสํานกังานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวนัหยดุทํา
การของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน และคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุสําหรับวนัดงักล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับคําสัง่ในกรณีดงักล่าว
ไมน้่อยกวา่ห้าวนัทําการก่อนถงึวนัหยดุทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยการปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีทําการทกุแห่ง
ของบริษัท รวมทัง้จดัให้มีประกาศดงักล่าวไว้ ณ สถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

การหยดุขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

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

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถ “สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ” กองทนุนีก้บักองทนุอ่ืนท่ีอนญุาตให้ทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุกนั
ได้ ผา่นบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

 ทุก ๆ รอบ 5 ปี  

บริษัทจดัการจะเปิดให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ในช่วง 5 วนัทําการสดุท้ายของเดือนพฤศจิกายน ของทกุรอบ 5 
ปี  โดยยกเว้นสว่นตา่งคา่ขาย / รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน สําหรับรอบ 5 ปีท่ีสามในช่วง 5 วันทําการสดุท้ายของ
เดือนพฤศจิกายน 2556 

 ทุก ๆ  ปี  

หากผู้สนใจรายใดประสงค์จะสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ในวนั เวลาท่ีไม่ตรงกบัรอบระยะเวลา 5 ปี ดงักล่าวข้างต้น ก็
อาจกระทําได้ โดยบริษัทจัดการจะเปิดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในช่วง 5 วันทําการสุดท้ายของเดือน
พฤศจิกายนของทกุปี แต่ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บส่วนต่างส่วนต่างค่าขาย / รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ในอตัรา
ไมเ่กิน 1 บาท ตอ่หน่วยลงทนุ  

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

(โปรดศึกษาวิธีการ และเงือ่นไขการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุอย่างละเอียด ในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการข้อ 17 “การ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ”) 

5. กองทุนรวมนีก้าํหนดวธีิการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร ? 

ไมมี่ เน่ืองจากไมอ่นญุาตให้โอนหน่วยลงทนุ 

6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้คืน
หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้จากหนังสือพิมพ์รายวัน หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
www.uobam.co.th   
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  คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับสทิธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

1. กองทุนรวมนีมี้การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

-  ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ 

-  หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ 

เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ 

บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / ใบเสร็จรับเงิน / 
ใบกํากบัภาษี” ทกุครัง้ท่ีมีการสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ เพ่ือเป็นการยืนยนัจํานวนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
และจะจัดส่งให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่วันทําการถัดจากวันท่ีปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน 
ครัง้แรก หรือภายใน 4 วนัทําการนบัแตว่นัทําการถดัจากวนัท่ีซือ้ขายหน่วยลงทนุในช่วงการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก อนึง่ เอกสารหลกัฐานต่าง ๆ จะจดัสง่โดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนเป็นผู้มอบให้ แล้วแตก่รณี 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจาํกัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไข อย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้าจถกูจํากดัสิทธิในเร่ืองการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หากบุคคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนั
อาจมีผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนัน้ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
บริษัทจดัการจะพิจารณาไม่จดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลหรือกลุ่มบคุคลดงักล่าวเกินกว่า 1 ใน 3 ของหน่วยลงทนุท่ีได้
จําหน่ายแล้วทัง้หมด เว้นแตบ่คุคลหรือกลุม่บคุคลดงักลา่วเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

3. ช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้
สทิธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ? 

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

4. กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวธีิการร้องเรียน อย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดตอ่ได้ท่ี  

- บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั โทรศพัท์ 0-2786-2000  หรือ 
- สํานกังาน ก.ล.ต. (Help Centre) โทรศพัท์ 0-2263-6000    

5. กองทุนรวมนีมี้นโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไร ? 

ไมมี่ 
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  คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม 
 

1. รายช่ือกรรมการ และคณะผู้บริหาร  

รายช่ือกรรมการ  

1. นายออ่ง ซี เอง็ กรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต  กรรมการ 
3. นายสญัชยั  อภิศกัด์ิศิริกลุ กรรมการ 
4. นางสาวปิยพร  รัตน์ประสาทพร กรรมการ  
5. นายวนา  พลูผล กรรมการ 

   และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา  พลูผล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นายกรวฒิุ  ลีนะบรรจง กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ 
3. นางสนุรี  พิบลูย์ศกัด์ิกลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบติัการ 
4. นางสาวณชัชา สนุทรธาราวงศ์ กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ 

2. จาํนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 

จํานวน 100 กองทนุ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2556) 

3. มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุนรวม  

เทา่กบั 104,159,763.28 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2556) 

4. รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน  

1. คณุกรวฒิุ  ลีนะบรรจง ประธานคณะกรรมการ 
2. คณุศิริพรรณ  สทุธาโรจน์ กรรมการ 
3. คณุพชัราภา  มหทัธนกลุ กรรมการ 
4. คณุอรุณศกัด์ิ จรูญวงศ์นิรมล กรรมการ 
5. คณุทิพย์วดี  อภิชยัสริิ กรรมการ 
6. คณุปราณี  ศรีมหาลาภ กรรมการ 
7. คณุสทิธิศกัด์ิ  ณฐัวฒิุ กรรมการ 
8. คณุชยัยนัต์  จนัทนคีรี กรรมการ 
9. คณุจารุวตัร  ปรีด์ิเปรมกลุ กรรมการ 
10. คณุลนิดา  อบุลเรียบร้อย กรรมการ 
11. คณุวีรยทุธ  ห์ลีละเมียร กรรมการ 
12. คณุชนิษฎา วีรานวุตัต์ิ กรรมการ 
13. คณุพงึพิศ  จฬุาโรจน์มนตรี กรรมการ 
14. คณุอญัชลี  งามวฒิุกลุ กรรมการ 
15. คณุวรรณจนัทร์  อึง้ถาวร กรรมการ 
16. คณุเอกรัตน์  อภิวฒันพร กรรมการ 
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17. คณุกณุฑีรา  พรโรจนางกรู กรรมการ (ฝ่ายบริหารความเส่ียง) 

18. คณุวริศรา  โรจนสนุทรา กรรมการ (ฝ่ายตรวจการ) 

5. รายช่ือผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทํางานที่ เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ
กองทุนรวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2556) 

ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงานที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรับผดิชอบ 

นายกรวุฒ ิลีนะบรรจง 
ประธานเจ้าหน้าท่ีการลงทนุ 

 M.B.A./ Northern Illinois  
University, U.S.A. 

 บริหารธรุกิจบณัฑิต (การตลาด
ระหวา่งประเทศ) / จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีการลงทนุ, บลจ.ยโูอบี 
(ประเทศไทย) จํากดั 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีการลงทนุ, บลจ.ยโูอบี (ไทย) 
จํากดั 

 กรรมการบริหาร, TSFC 
 VP and Senior Fund Manager,  
บลจ.ทิสโก้ จํากดั  

 หวัหน้าฝ่ายวิจยั, Dresdner Kleinwort 
Benson Securities (Asia) Limited  

 นกัวิเคราะห์การลงทนุอาวโุส,  
SocGen-Crosby Research Limited  

 ผู้จดัการ ฝ่ายสินเช่ือและพฒันาธรุกิจ,  
บงล. ทิสโก้จํากดั 

ประธานเจ้าหน้าท่ี 
การลงทนุ 

นายจารุวัตร ปรีดิ์เปรมกุล* 
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ, 
ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ  
และตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต  
(สถิติประยกุต์), สถาบนับณัฑิต 
พฒันบริหารศาสตร์ (เกียรตินิยม) 

 วิทยาศาสตร์บณัฑิต (เทคนิค
การแพทย์), มหาวิทยาลยัมหิดล 

  
  

 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารหนีใ้นประเทศ และตราสารภาครัฐ
ตา่งประเทศ,บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทนุ,  
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ, บงล.มหาธนกิจ จํากดั 
(มหาชน) 

 Senior Investment Analyst, บงล. จีเอฟ จํากดั 
(มหาชน) 

หวัหน้าฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารหนี ้

 
 

นางสาวลนิดา อุบลเรียบร้อย 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2), 
ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ  
และตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 
  
  

 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต (การเงิน), 
สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจศศินทร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 บริหารธรุกิจบณัฑิต (การเงิน), 
มหาวิทยาลยัอญัสมัชญั 

  
  
  
  

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2) ฝ่ายการลงทนุตราสาร
หนี ้
ในประเทศ และตราสารภาครัฐตา่งประเทศ,  
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 
ตราสารหนี ้
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ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงานที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรับผดิชอบ 

นายวีรยุทธ ห์ลีละเมียร* 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2), 
ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ  
และตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 
  
  

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน), 
University of Colorado 

 บริหารธรุกิจบณัฑิต (การเงิน), 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  
  
  
  

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2) ฝ่ายการลงทนุตราสาร
หนีใ้นประเทศ และตราสารภาครัฐต่างประเทศ, 
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 
ตราสารหนี ้

นางสาวศริิพรรณ สุทธาโรจน์, CFA  
ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ,  
ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ 

 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต (การเงิน), 
The University of Texas at 
Austin, USA 

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร์), Kyoto University, 
Japan 

  
  
  
  

 ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายการลงทนุตราสาร
ทนุในประเทศ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) 
จํากดั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทนุ, บลจ. 
ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ อํานวยการ ฝ่ายจดัการกองทนุ, บลจ. ไอเอ็นจี 
(ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการกองทนุอาวโุส, บลจ. อยธุยา เจ เอฟ 
จํากดั 

 ผู้จดัการกองทนุอาวโุส, บลจ. เอ็มเอฟซี จํากดั 
(มหาชน) 

 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. โนมรูะ จํากดั (สิงคโปร์) 

หวัหน้าฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารทนุ 

  
  
  
  

นางสาวพชัราภา มหทัธนกุล*, CFA  
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  
ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ 

 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต (การเงิน), 
Seattle University, USA 

 บริหารธรุกิจบณัฑิต (การบญัชี), 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2) ฝ่ายการลงทนุตราสาร
ทนุในประเทศ, บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทนุ, บลจ.
ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ ฝ่ายจดัการกองทนุ, บลจ.
ธนชาต จํากดั   

 ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทนุ, ธนาคาร
ไทยธนาคาร จํากดั (มหาชน) 

 ผู้ ช่วยผู้จดัการ ฝ่ายวิจยั, บริษัทหลกัทรัพย์เพ่ือ
ธรุกิจหลกัทรัพย์ จํากดั 

 นกัวิเคราะห์อาวโุส ฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์, 
CMIC Finance & Securities Plc. 

 นกัวิเคราะห์ ฝ่ายวิเคราะห์หลกัทรัพย์, Nava 
Finance & Securities Plc. 

ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารทนุ 
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ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงานที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรับผดิชอบ 

นายอรุณศักดิ์ จรูญวงศ์นิรมล*, CFA  
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  
ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ 

   บริหารธรุกิจมหาบณัทิต (การเงิน), 
University of Kentucky, USA 

   วิศวกรรมศาสตร์บณัทิต 
(วิศวกรรมศาสตร์), จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2) ฝ่ายการลงทนุตราสาร
ทนุในประเทศ, บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทนุ, บลจ.
ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการกองทนุ บลจ.เอสซีบี ควอนท์ จํากดั   
 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ.เอ็มเอฟซี จํากดั 

(มหาชน) 
 นกัวิเคราะห์, บริษัท ทริสเรตติง้ จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารทนุ 

นางสาวทพิย์วดี อภชัิยสิริ*, CFA  
ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ 

 วิศวกรรมศาสตร์บณัทิต (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์), จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุใน
ประเทศ, บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั  

 ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ ฝ่ายจดัการกองทนุ, บลจ.ไอ
เอ็นจี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ ฝ่ายการลงทนุ, บลจ. ทิสโก้ 
จํากดั   

 นกักลยทุธ์การลงทนุ ฝ่ายจดัสรรค์สินทรัพย์และ
กลยทุธ์ 
การลงทนุ, บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากดั 

 นกัวิเคราะห์การลงทนุ ฝ่ายวิจยัการลงทนุ, 
บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารทนุ 

นายสิทธิศักดิ์ ณัฐวุฒ,ิ CFA 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  
ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ 
  
  

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

 ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ, 
การเงิน), จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ศิลปศาสตร์บณัฑิต (ภาษาองักฤษ, 
เกียรตินิยมอนัดบั 2), มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสาร
ทนุ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส, หวัหน้าฝ่ายการลงทนุตรา
สารทนุ, บลจ. ยโูอบี (ไทย) จํากดั 

 ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการลงทนุตราสารทนุ, บลจ. 
กรุงไทย จํากดั (มหาชน)  

 ผู้ ช่วยผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ, 
ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)  

ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารทนุ 

นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  
ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ 
  
  
  

 บริหารธรุกิจบณัฑิต (การตลาด),
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  ฝ่ายการลงทนุตราสาร
ทนุ, 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 
ตราสารทนุ 

นายชัยยันต์ จันทนคีรี, CFA 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  
ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ 
  

 MBA, Southern Newhampshire 
University, U.S.A. 

 บริหารธรุกิจบณัฑิต, 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสาร
ทนุ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ อํานวยการ (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ, 
บลจ. ยโูอบี (ไทย) จํากดั 

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

ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารทนุ 
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ช่ือ ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงานที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความรับผดิชอบ 

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

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

นางสาวชนิษฎา วีรานุวัตติ์ 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  
ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ 
และตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 
  
  
  

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

 บริหารธรุกิจบณัฑิต (การเงิน),
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสาร
หนี,้ บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

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

 ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี,้ บลจ. ไอเอ็นจี 
จํากดั  

 ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี,้ บลจ. บวัหลวง 
จํากดั 

 ผู้ ช่วยผู้จดัการกองทนุตราสารหนี,้ บลจ. บวั
หลวง จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารหนี ้

นางพงึพศิ จุฬาโรจน์มนตรี 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  
ผู้จดัการกองทนุตราสารหนีใ้นประเทศ 
และตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 
  
  

 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต (การเงิน), 
University of Maryland, U.S.A. 

 บริหารธรุกิจบณัฑิต (การเงิน),
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

  
  
  
  

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสาร
หนี,้ บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

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

 Portfolio Manager, VP บลจ. อยธุยาเจเอฟ 
จํากดั 

 ปฏิบติัการซือ้ขายตราสารหนีด้้าน Dealer, บล
จ.อยธุยาเจเอฟ จํากดั 

 Investment Banking, Assistant Investment 
Banking Officer Multi - Credit Operation of 
Thailand  

ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารหนี ้

นางสาวอัญชลี งามวุฒกุิล, CFA 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  
ผู้จดัการกองทนุตราสารหนีใ้นประเทศ 
และตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 
  
  
  
  

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต(การเงิน), 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 บริหารธรุกิจบณัฑิต (การเงิน),
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

  
  
  
  
 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสาร
หนี,้ บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารหนี,้ บลจ.ยโูอบี(ไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการลงทนุตราสารหนี,้ บลจ. อยธุยาเจเอฟ 
จํากดั  

 นกัวิเคราะห์ตราสารหนี ้วิเคราะห์เครดิต
ทางด้าน 
ตราสารหนี,้ บลจ. อยธุยาเจเอฟ จํากดั  

 Compliance Officer, บริษัท ชิน คอร์ปอเรชัน่ 
จํากดั (มหาชน) 

ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารหนี ้

* นายจารุวตัร ปรีด์ิเปรมกลุ, นายวีรยทุธ ห์ลีละเมียร, นางสาวพชัราภา มหทัธนกลุ, นายอรุณศกัด์ิ จรูญวงศ์นิรมล และนางสาวทิพย์วดี อภิชยัสิริ 
ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุ และผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
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6. รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้มีดังนี ้ 
1. ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ (02) 343-3000 
2. ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ (02) 299-1111 
3. ธนาคาร ซิตีแ้บงก์ เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ : โทรศพัท์ (02) 788-2000 
4. บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ (02) 658-6300 
5. บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ (02) 659-3456 
6. บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากดั : โทรศพัท์ (02) 695-5000 
7. ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั : โทรศพัท์ (02) 680-3333 
8. บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั : โทรศพัท์ (02) 801-9100, (02) 343-9500 
9. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ (02) 629-5588 
10. บริษัท พรูเดน็เชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ (02) 352-8000 
11. บริษัท ฮัว่เซง่เฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ จํากดั : โทรศพัท์ (02) 223-2288 
12. บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ (02) 862-9797 
13. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากดั : โทรศพัท์ (02) 680-5000 
14. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) และสาขาทัว่ประเทศ : โทรศพัท์ (02) 724-6331-5 
15. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ (02) 659-7384, (02) 659-8402 
16. บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ (02) 657-7171 
17. บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ (02) 217-8852 
18. บริษัทหลกัทรัพย์ ภทัร จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ (02) 305-9000 
19. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ (02) 680-1000 
20. บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โทรศพัท์ (02) 231-1111  ตอ่ 658, 679, 684, 699 
21. บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ (02) 627-3100 ตอ่ 2553-2568 
22. บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั : โทรศพัท์ (02) 949-1500 
23. บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ (02) 658-5800 ตอ่ 808, 809 
24. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั : โทรศพัท์ (02) 648-3333 
25. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ (02) 646-4540,  (02) 646-9987-8 
26. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ (02) 635-1755, (02) 635-1718 
27. บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ (02) 632-0777, (02) 231-3777 
28. บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั : โทรศพัท์ (02) 684-8761, (02) 684-8888  
29. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จํากดั : โทรศพัท์ (02) 660-5000 ตอ่ 5482, 5483 
30. บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์  (02) 659-8000 
31. บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จํากดั : โทรศพัท์ (02) 231-8555 
32. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ (02) 359-0000 ตอ่ 4800, 4750, 4700 
33.  บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป  จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ (02) 205-7000 ตอ่ 8888 
34. บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ (02) 648-1111 ตอ่ 1438, 1447, 1475 
35. บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั : โทรศพัท์ (02) 672-5999 
36. บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน) : โทร (02) 638-5000, (02) 287-6000  
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7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนีคื้อ  

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
โทรศพัท์ 0-2786-2000 โทรสาร 0-2786-2370-74 

8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนีคื้อ  

ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ 
โทรศพัท์  0-2788-2000 

นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้วยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 
 

 

    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 
 

เน่ืองจากกองทนุเปิดนีเ้ป็นนิติบคุคลแยกต่างหากจากบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั (บริษัทจดัการ) 
ดงันัน้ บริษัทจดัการจึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทนุของกองทนุเปิดนี ้อีกทัง้ผลการดําเนินงานของกองทนุเปิดนีไ้ม่ได้ 
ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทจัดการ นอกจากนี ้กองทุนเปิดนีเ้ป็นกองทุนรวมท่ีไม่มีประกัน  
(Non-guaranteed fund) ดงันัน้ ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติ และ/หรือเกิดเหตกุารณ์อ่ืนใดท่ีมีผลกระทบทางด้านลบต่อกองทนุ 
หรือการลงทนุของกองทนุผู้ลงทนุอาจไม่ได้รับเงินลงทนุคืนบางสว่นหรือทัง้หมด (possible loss) และ/หรืออาจไม่ได้รับชําระเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทนุบางสว่นหรือทัง้หมด และ/หรือได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุลา่ช้ากว่าระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือ 
ชีช้วน  

ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ และ/หรือเกิดเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีมีผลกระทบทางด้านลบต่อกองทุน หรือการลงทุนของกองทุน  
บริษัทจดัการจะดําเนินการติดตาม เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกองทนุอยา่งตอ่เน่ือง ทัง้นี ้การดําเนินการติดตามดงักลา่ว จะต้องไม่
ขัดต่อกฎหมาย และ/หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตาม
กฎหมาย ได้ประกาศกําหนด แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม เหน็ชอบ สัง่การ หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอ่ืน  

การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทนุ ผู้ลงทนุควรลงทนุในกองทนุเปิดนี ้เม่ือเห็นว่าการลงทนุใน
กองทนุเปิดนีเ้หมาะสมกบัวตัถปุระสงค์การลงทนุของผู้ลงทนุ และผู้ลงทนุยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุได้ 

1. ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ในตลาด (Market Risk)  

ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารท่ีกองทนุลงทนุ ซึง่อาจเกิดจากปัจจยัต่างๆ เช่น การเปล่ียนแปลงของ
ภาวะเศรษฐกิจและการเมืองทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ความผันผวนของอตัราดอกเบีย้ และ/หรือสถานการณ์ของ
ตลาดทนุและตลาดเงิน เป็นต้น 

แนวทางการบริหารความเสีย่ง :     

ส่วนตราสารหนี ้: 

ผู้จดัการกองทนุจะกระจายการลงทนุไปในแต่ละกลุ่มประเภทหลกัทรัพย์ (ตราสาร) กลุ่มธุรกิจ ผู้ออกตราสารหนี ้และอายท่ีุ
เหลือของตราสาร เพ่ือปรับลดผลกระทบจากความผนัผวนทางด้านราคาของแตล่ะหลกัทรัพย์ตอ่ผลตอบแทนของกองทนุ 

ส่วนตราสารทนุ :     

ในภาวะตลาดท่ีมีความผันผวนมาก ผู้ จัดการกองทุนอาจบริหารความเส่ียงโดยการปรับสัดส่วนการลงทุนไปลงทุนใน 
ตราสารหนีม้ากขึน้ หรือถือครองเงินสดมากขึน้ 

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

ส่วนตราสารหนี ้: 

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

ส่วนตราสารทนุ : 

ความเสี่ยงประเภทนีส้ามารถลดลงได้โดยการกระจายการลงทุนไปในบริษัทต่างๆ ทัง้ท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั และกลุ่ม
ธุรกิจอ่ืนๆ 
นอกจากนี ้ผู้จดัการกองทนุจะทําการติดตามและศกึษาความเป็นไปของธุรกิจและอตุสาหกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด โดยการ
ออกพบผู้บริหารและเย่ียมชมกิจการของบริษัทท่ีกองทนุได้ลงทนุไว้ (Company Visit) ซึ่งจะช่วยให้กองทนุสามารถบริหาร
ความเส่ียงได้ดีย่ิงขึน้ 

3. ความเส่ียงจากความสามารถในการชาํระหนีข้องผู้ออกตราสาร (Credit Risk)   

ความเส่ียงจากการท่ีผู้ออกตราสารหรือผู้ คํา้ประกนัตราสารท่ีกองทนุไปลงทนุปฏิเสธการชําระเงินหรือไม่สามารถชําระคืนเงิน
ต้นและดอกเบีย้ได้ตามท่ีกําหนด หรือชําระไมค่รบตามจํานวนท่ีสญัญาไว้ 

แนวทางการบริหารความเสีย่ง : 

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   

แนวทางการบริหารความเสีย่ง :   

ส่วนตราสารหนี ้: 

การบริหารความเส่ียงประเภทนี ้ทําได้โดยการลงทนุในตราสารหนีท่ี้มีคณุภาพสงู ซึ่งเป็นตราสารหลกัท่ีกองทนุลงทนุอยู่แล้ว 
ดงันัน้ ความเส่ียงในเร่ืองนีจ้งึอยูใ่นระดบัต่ํา 

ส่วนตราสารทนุ : 

การบริหารความเส่ียงประเภทนี ้ทําได้โดยการลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีมีปริมาณหลกัทรัพย์หมนุเวียนในตลาด (Free Float) สงู 
หรือลงทนุในตราสารท่ีผู้ออกเป็นบริษัทท่ีได้รับความน่าเช่ือถือและมีศกัยภาพท่ีดี   
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อตัราส่วนการลงทนุ 

 

อัตราส่วนการลงทุน CPRMF4 

อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์สนิ หรือคู่สัญญารายใดรายหน่ึง (Company limit)  

การลงทนุในเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในประเทศท่ีมีอนัดบัความ
น่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้  

ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 20 

การลงทนุในทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สญัญาท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือ
อยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 

ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 15 

อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามกลุ่มกจิการ (Group limit) 

การลงทนุในทรัพย์สนิของกลุม่กิจการใดกลุม่กิจการหนึง่  ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 30 

อัตราส่วนที่คาํนวณตามประเภททรัพย์สนิ (Product limit) 

การลงทนุในเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 45 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน   
 

ของรอบปีบัญชีตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม  อัตราตามโครงการ (1) เรียกเกบ็จริง (2) 
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด (ที่ประมาณการได้)   

1.1  คา่ธรรมเนียมการจดัการ   ไมเ่กินร้อยละ 1 1.07 

1.2  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  ไมเ่กินร้อยละ 0.07 0.03 

1.3  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  ไมเ่กินร้อยละ 0.10(3) 0.11 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (ที่ประมาณการไม่ได้)(3)   
2.1  คา่สอบบญัชี ตามท่ีจ่ายจริง 0.03 
2.2  คา่ประกาศหนงัสือพิมพ์ ตามท่ีจ่ายจริง 0.01 
2.3  คา่จดัทํา จดัพิมพ์ รายงาน และแบบฟอร์มตา่งๆ ตามท่ีจ่ายจริง 0.01 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จริงทัง้หมด(4) 1.26 
 

หมายเหต ุ  

(1) คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายทัง้หมดเป็นอตัราท่ียงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั 

(1) ร้อยละของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ 

(2)  คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายซึง่ได้รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมไว้ด้วย 

(3)  อตัราร้อยละไมเ่กิน 0.10 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินก่อนหกัค่าธรรมเนียม รวมทัง้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบติัหน้าท่ีเป็นนายทะเบียน
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้เก่ียวเน่ืองกบังานทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตามท่ีจ่ายจริง 

(4) ไมร่วมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

(5)  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าว การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้คํานวน
หน่วยลงทนุ หกัด้วย สว่นตา่งคา่รับซือ้หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) โดยจะแจ้งวนัท่ีเร่ิมคิดคา่ธรรมเนียมให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนัทําการ 

 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากท่ีได้ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ี
จะกระทําการดงักล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั โดยะจะติด
ประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ สํานกังานใหญ่ และสํานกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 
1 ฉบบัเป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั 

 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน  อัตราตามโครงการ (1) เรียกเกบ็จริง (2) 
1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  ยกเว้นไมเ่รียกเก็บ(5) ไมเ่ก็บ 

2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  ยกเว้นไมเ่รียกเก็บ(5) ไมเ่ก็บ 

3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ   

3.1 กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง 
อตัราเดียวกบัค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืน 

หน่วยลงทนุ 

3.2 กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง 
อตัราเดียวกบัค่าธรรมเนียมการขายคืน 

หน่วยลงทนุ 
4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ  ไมมี่ 

5. คา่ธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือ สกลุ ท่ีอยู ่และการออกใบหน่วยลงทนุ รายการละ 50  บาท  

6. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ รายการละ 50 บาท 
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คาํอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ  

AAA เป็นอนัดบัท่ีสงูท่ีสดุ แสดงถงึระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ีตํ่าที่สุด มีความสามารถสงูสดุในการชําระเงินต้น
และดอกเบีย้ตามกําหนดเวลา แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจยั
ภายนอกอ่ืน 

AA ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ีตํ่ามาก 
A ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุท่ีตํ่า 
BBB ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุปานกลาง 
BB ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุสูง 
B ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงจากการลงทนุสูงมาก 

C ตราสารหนีท่ี้มีระดบัความเส่ียงท่ีสูงที่สุด ท่ีจะไมไ่ด้รับคืนเงินต้นและดอกเบีย้ตามกําหนดเวลาการเปล่ียนแปลง
ของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอ่ืนๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย้
อยา่งมีนยัสําคญั 

D ตราสารหนีท่ี้ไมส่ามารถชําระเงินต้นและดอกเบีย้ได้ (Default) 
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 รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนีท้ี่ออกโดยนิตบุิคคลไทยหรือตราสารที่เสนอขายในประเทศไทย 

 
สัดส่วนสูงสุด  (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)  15.00%  NAV 

หมายเหต ุ *   มลูค่าตามราคาตลาด และ % NAV ตามข้อ (ง) ได้รวมตราสารท่ีตราสารได้รับ rating ในระดบั Investment grade ไว้ด้วย 
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ตารางสรปุผลการดําเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน    19 ธ.ค. 48 
วันสิน้สุดรอบบัญชี        31 ธ.ค. 56 

 

 
ย้อนหลัง 

3 เดือน 

ย้อนหลัง 

6 เดือน 

ย้อนหลัง 

1 ปี* 

ย้อนหลัง 

3 ปี* 

ตัง้แต่จัดตัง้
กองทุน* 

กองทนุรวม 0.44% 0.42% 2.73% 3.66% 5.90% 

Benchmark (1)** 1.42% 1.89% 3.44% 3.57% 5.30% 

Benchmark (2)*** -3.68% -4.43% -1.82% 6.35% 8.62% 

Information Ratio (1)**** -8.46 -10.52 -0.25 0.10 1.17 

Information Ratio (2)**** 9.79 8.88 0.45 -0.87 -2.18 

ความผนัผวนของผลการ
ดําเนินงาน 

0.13% 0.16% 3.19% 3.43% 4.50% 

*  % ตอ่ปี 

** เกณฑ์มาตรฐาน 1 : อตัราผลตอบแทนของสนิทรัพย์คุ้มครองเงินต้น – Core Asset Index Return 

*** เกณฑ์มาตรฐาน 2 : ดชันีเปรียบเทียบสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
: 50%   SET Index + 25% ThaiBMA Government Bond Index + 25% เงินฝาก

ประจํา 1 ปีเฉล่ียของ 3 ธนาคาร (BBL, SCB, KBANK) 

**** Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จดัการกองทนุในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกบั
ความเส่ียง 

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนีไ้ด้จัดทําขึน้ตามมาตรฐานการวัดผลการ
ดําเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทนุรวม มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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คาํเตือน / ข้อแนะนํา 
 

 
 

 การพจิารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รับ
รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย
ลงทุนที่เสนอขายนัน้ 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด 
คุ้มครองเงนิต้นเพ่ือการเลีย้งชีพ 4 เม่ือเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนีเ้หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของ
ตน และผู้ลงทุนยอมรับความเส่ียงที่อาจเกดิขึน้จากการลงทุนได้ 

 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกต ิผู้ลงทุนอาจได้รับชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาํหนดไว้ใน
หนังสือชีช้วน 

 ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
การลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ เคยได้รับภายในกําหนดเวลา มิฉะนัน้จะต้องชําระเงินเพิ่ม 
และ/หรือเบีย้ปรับตามประมวลรัษฎากร 

 ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ไปจาํหน่าย โอน จาํนํา หรือนําไปเป็นประกัน 

 กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้นเป็นเพียงช่ือเรียกประเภทของกองทุนรวมที่จัดนโยบายการลงทุนเพ่ือให้เงินต้นของ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความเส่ียงตํ่า โดยกองทุนเปิด คุ้มครองเงนิต้นเพ่ือการเลีย้งชีพ 4 มิได้รับประกันเงนิลงทุนหรือ
ผลตอบแทนจากการลงทุนแต่อย่างใด 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีช้วนไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต 
และเม่ือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ตดิต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทุน 

 กองทุนเปิด คุ้มครองเงนิต้นเพ่ือการเลีย้งชีพ 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 ดังนั ้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี  
(ประเทศไทย) จาํกัด จงึไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด คุ้มครองเงนิต้นเพ่ือการเลีย้งชีพ 
4 ทัง้นี ้ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพ่ือการเลีย้งชีพ 4 ไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงิน
หรือผลการดาํเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (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
และขอรับคู่มือภาษีได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 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  

 
 

รวบรวมข้อมูล ณ วนัที ่31 มกราคม 2557 
 



Risk Level = 5

ประเภทกองทุนรวม

ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ความถ่ีในการเปิดซือ้ขายหน่วย
ลงทุน
ค่าใช้จ่ายรวม

หนังสือช้ีชวนส่วนสรปุข้อมลูสาํคญั / Fund Fact Sheet ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2557

แผนภาพแสดงตาํแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม

โ ั ้ ใ

  การสัง่ซือ้ตามรอบปกติ: ทกุ 5 ปี*

  การสัง่ซือ้ก่อนครบรอบการลงทนุ:  ปีละ 1 ครัง้*

19 ธันวาคม 2548

ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิถวัเฉลีย่ระหว่างงวด 

(ปัจจบุนั 1.26% ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ)

อายุโครงการ ไม่กําหนด

หนังสือช้ีชวนส่วนสรปุข้อมูลสาํคญัแสดงข้อมูลเก่ียวกบันโยบาย ลกัษณะผลตอบแทน ความเส่ียง และเงื่อนไขต่างๆ ของกองทุนรวมโดยสรปุ ผูล้งทุนต้องศึกษาข้อมูลในหนังสือ
ช้ีชวนส่วนสรปุข้อมูลสาํคญัน้ี และหนังสือช้ีชวนฉบบัเตม็อย่างละเอียดรอบคอบก่อนการตดัสินใจลงทุน  และเมือ่มีข้อสงสยัควรสอบถามผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุน โดยควร

ลงทุนเมือ่เหน็ว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ีเหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของตน และยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนดงักล่าวได้

กองทนุเปิดผสมเพื่อการเลีย้งชีพ ได้รับอนุมัติจัดตัง้กองทุนรวมโดย สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั บริษัทจัดการอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมมีประกัน หรือ
กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น หรือไม่

เป็นกองทนุรวมคุ้มครองเงินต้น

ไม่จ่าย ชื่อผู้ประกัน ไม่มี

วันท่ีจดทะเบียน

กองทนุรวมตลาดเงิน
ท่ีลงทนุเฉพาะ
ในประเทศ

กองทนุรวมตลาดเงินท่ี
ลงทนุในต่างประเทศ

บางสว่น

กองทนุรวม

พนัธบตัรรัฐบาล

กองทนุรวม

ตราสารหนี ้
กองทนุรวมผสม กองทนุรวม

ตราสารแห่งทนุ

กองทนุรวม

หมวดอตุสาหกรรม
กองทนุรวมท่ีลงทนุใน
ทรัพย์สนิทางเลอืก เช่น  

ทองคํา นํา้มนัดิบ ดชันีสนิค้า
โภคภณัฑ์ เป็นต้น

ความเส่ียงตํา่ ความเส่ียงสูง
CPRMF4

1 2 3 4 5 6 7 8

กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพ่ือการเลี้ยงชีพ 4

(Capital Protection Retirement Mutual Fund 4 : CPRMF4)

6.  กองทนุอาจจะมีการกระจกุตวัของการถือหน่วยลงทนุของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดเกิน 1 ใน 3 

่ ้ ่

เกณฑ์มาตรฐาน 1 = อตัราผลตอบแทนของสินทรัพย์คุ้มครองเงินต้น (Core Asset Index Return)

เกณฑ์มาตรฐาน 2 = ดชันีเปรียบเทียบสมาคมบริษัทจดัการลงทนุสําหรับกองทนุรวมผสม 

โดย ณ ปัจจบุนัคือ 50% SET Index + 25% ThaiBMA Government Bond Index + 25% เงิน

ฝากประจํา 1 ปีเฉลี่ยของ 3 ธนาคาร (BBL, SCB, KBANK)

1.  ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ในตลาด (Market Risk) 

2.  ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk) 

3.  ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนีข้องผู้ออกตราสาร (Credit Risk)

4.  ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์ (Liquidity Risk)

กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม

นโยบายการลงทุน กองทุนรวมเหมาะกบัผู้ลงทุนประเภทใด
ทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทุน ผู้ลงทนุท่ีต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพและมุง่หวงั

ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมในระยะยาว และไมต้่องการรับความเสี่ยงจากการสญูเสียเงินต้นท่ีเร่ิมลงทนุ

ปัจจยัความเส่ียงท่ีสาํคญั

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม

1.  การเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารท่ีกองทนุลงทนุ   

2.  ความสามารถในการดําเนินธุรกิจและความสามารถในการชําระหนีข้องผู้ออกตราสาร  

3.  การขาดสภาพคลอ่งของตราสาร

ดชันีช้ีวดั (benchmark) ของกองทุนรวม

การลงทนุของกองทนุรวมแบง่ออกเป็น 2 สว่น

ส่วนท่ี 1  เน้นลงทนุในตราสารแห่งหนีท่ี้เป็นตราสารภาครัฐไทย และ/หรือตราสารภาครัฐ

ต่างประเทศท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นสองอนัดบัแรก และ/หรือตัว๋สญัญาใช้เงินหรือบตัรเงิน

ฝากท่ีบริษัทเงินทนุหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออกเพ่ือการกู้ ยืมหรือรับเงินจากประชาชน 

และ/หรือเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือบตัรเงินฝากท่ีธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก และ/หรืออาจ

ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีมีความเสี่ยงต่ํา หรือมีความเสี่ยงเทียบเคียงได้กบัความเสี่ยง

ในทรัพย์สินดงักลา่วข้างต้น ทัง้นี ้โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มี

มลูค่ารวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ

ส่วนท่ี 2  จะเป็นการลงทนุในสว่นท่ีเหลือจากสว่นท่ี 1 โดยจะลงทนุในหุ้น หุ้นกู้  และ/หรือ

หลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กําหนดให้เป็นตราสารแห่งทนุ ตราสารแห่งหนี ้หรืออนญุาตให้ลงทนุได้

คาํเตือนท่ีสาํคญั

มุง่หวงัให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดชันีชีว้ดั (Passive Management)

1.  การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทนุ ผู้ลงทนุควรลงทนุใน

กองทนุเปิด คุ้มครองเงินต้นเพ่ือการเลีย้งชีพ 4 เม่ือเห็นวา่การลงทนุในกองทนุรวมเหมาะสมกบั

วตัถปุระสงค์การลงทนุของตน และผู้ลงทนุยอมรับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุดงักลา่วได้

2.  ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ จะไมไ่ด้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไมป่ฏิบติั

ตามเง่ือนไขการลงทนุ และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยได้รับภายในกําหนดเวลา มิฉะนัน้

จะต้องชําระเงินเพ่ิม และ/หรือเบีย้ปรับตามประมวลรัษฎากร

3.   ผู้ลงทนุไมส่ามารถนําหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ไปจําหน่าย โอน จํานํา หรือนําไป

เป็นประกนั

4.   กองทนุรวมคุ้มครองเงินต้นเป็นเพียงช่ือเรียกประเภทของกองทนุรวมท่ีจดันโยบายการลงทนุเพ่ือให้

เงินต้นของผู้ ถือหน่วยลงทนุมีความเสี่ยงต่ํา โดยกองทนุเปิด คุ้มครองเงินต้นเพ่ือการเลีย้งชีพ 4 มิได้

รับประกนัเงินลงทนุหรือผลตอบแทนจากการลงทนุแต่อยา่งใด

5.   ผู้ลงทนุควรศึกษาเง่ือนไขการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ รวมทัง้สอบถามรายละเอียด

เพ่ิมเติม และขอรับคู่มือภาษีได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน

ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูได้ท่ี

เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th



ย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี* 3 ปี* ตัง้แต่จัดตัง้กองทุน*

กองทุนรวม 0.44% 0.42% 2.73% 3.66% 5.90%
1. ตราสารทนุ 7.85% 7.85% Benchmark (1) 1.42% 1.89% 3.44% 3.57% 5.30%

2. ตราสารหนี ้88.56% 88.56% Benchmark (2) -3.68% -4.43% -1.82% 6.35% 8.62%
3. เงินฝาก 3.43% 3.43% Information Ratio (1)** -8.46 -10.52 -0.25 0.10 1.17

Information Ratio (2)** 9.79 8.88 0.45 -0.87 -2.18

4. สนิทรัพย์อ่ืนๆ 0.16% 0.16% ความผันผวนของผลการ 0.13% 0.16% 3.19% 3.43% 4.50%
ดําเนินงาน

2556 2555 2554 2553 2552

กองทนุรวม 2.73% 5.84% 2.04% 7.21% 8.95%

Benchmark1 3.43% 3.08% 3.80% 2.42% 2.29%

Benchmark2 -1.82% 18.56% 2.26% 21.03% 27.73%

Charoen Pokphand Feedmill Plc 0.97%

Thaicom Plc 0.94%

Ptt Global Chemical Plc 0.93%

Cp All Plc 0.89%

Bts Group Holdings Plc 0.80%

LB15DA 83.56%

BOT161A 2.93%

BOT157A 2.07%

สดัส่วนของประเภททรพัยสิ์นท่ีกองทุนรวมลงทุน ผลการดาํเนินงาน (%) (ข้อมูล ณ วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2556)

 (1)  สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

*  %ตอ่ปี

(2) ช่ือทรัพย์สิน และการลงทุนสูงสุด 5 อันดบัแรก

** Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จดัการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกบัความเส่ียง

 รายช่ือหลักทรัพย์ - Equity Securities

ผลการดาํเนินงาน (คาํนวณตามปีปฏิทิน)

  รายช่ือตราสารหนีภ้าครัฐ - Government Bond

 * ผลการดาํเนินงานในอดตี มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต

ข้อมลการซ้ือ / ขายหน่วยลงทน
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กองทนุรวม

Benchmark1

Benchmark2

7.85%

88.56%

3.43%0.16%

1. ตราสารทนุ 7.85%

2. ตราสารหนี ้88.56%

3. เงินฝาก 3.43%

4. สินทรัพย์อ่ืนๆ 0.16%

BOT157A 2.07%

วนัทําการซือ้

   ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจาก

 การจดัการ ไม่เกิน 1.00% ปัจจบุนั 1.07%(1)

 ผู้ดแูลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07% ปัจจบุนั 0.03%(1) มลูค่าขัน้ต่ําของการซือ้ครัง้แรก : 2,000 บาท

 นายทะเบียน ไม่เกิน 0.10%    ปัจจบุนั 0.11%(1) มลูค่าขัน้ต่ําของการครัง้ถดัไป :

 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามที่จ่ายจริง ปัจจบุนั 0.00%
 รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ไม่เกิน 5.00% ปัจจบุนั 1.26%(2) วนัทําการขายคืน :

   ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซือ้ขาย) (3)

 ค่าธรรมเนียมการขาย ยกเว้นไม่เรียกเก็บ ปัจจบุนั ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 
 ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืน ยกเว้นไม่เรียกเก็บ ปัจจบุนั ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 

 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนขาเข้า ยกเว้นไม่เรียกเก็บ ปัจจบุนั ยกเว้นไม่เรียกเก็บ 
 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนขาออก ยกเว้นไม่เรียกเก็บ ปัจจบุนั ยกเว้นไม่เรียกเก็บ* มลูค่าขัน้ต่ําของการขายคืน : ไม่กําหนด

ยอดคงเหลือขัน้ต่ํา : ไม่กําหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ

 บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
  หนงัสือพิมพ์รายวนั

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม
 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซยีเซน็เตอร์ เลขท่ี 173/27-30, 32-33 

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศพัท์ 0-2786-2000 โทรสาร 0-2786-2370-74  www.uobam.co.th 

 ผู้ลงทนุสามารถสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม และรับหนงัสือชีช้วนและโครงการและข้อผกูพนัได้ท่ี

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 27 ธันวาคม 2556 ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูข้อมูลท่ีเป็น
ปัจจุบันได้ท่ี www.uobam.co.th

ค่าธรรมเนียม(ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556)

(1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยซึง่ได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่มไว้ด้วย

*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรพจิารณาการเรียก
เกบ็ค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*

ขอมูลการซอ / ขายหนวยลงทุน
 การซือ้หน่วยลงทุน :

ไม่กําหนด

 การขายคืนหน่วยลงทุน :

 ทุก ๆ รอบ 5 ปี : ในชว่ง 5 วนัทําการสดุท้ายของเดือนพฤศจกิายน ของทกุรอบ

 5 ปี โดยยกเว้นสว่นต่างค่าขายหน่วยลงทนุ

บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ

  ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่

 ทุก ๆ  ปี : ในชว่ง 5 วนัทําการสดุท้ายของเดือนพฤศจกิายนของทกุปี ทัง้นี ้

บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บสว่นต่างค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ในอตัราไม่เกิน 1 บาท

ต่อหน่วยลงทนุ

 ทุก ๆ รอบ 5 ปี : ในชว่ง 5 วนัทําการสดุท้ายของเดือนพฤศจกิายน ของทกุรอบ

 5 ปี โดยยกเว้นสว่นต่างค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ

 ทุก ๆ  ปี : ในชว่ง 5 วนัทําการสดุท้ายของเดือนพฤศจกิายนของทกุปี ทัง้นี ้

บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บสว่นต่างค่าขายหน่วยลงทนุ ในอตัราไม่เกิน 1 บาทต่อ

หน่วยลงทนุ

(2)ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์

   ที่ www.uobam.co.th

(3)สงวนสทิธิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมลูค่า
หน่วยลงทนุท่ีใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ บวกด้วย สว่นต่างค่าขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)

บรษทจดการ และ/หรอผสูนบสนนุการขายหรอรบซอคน (ถาม) หรอเวบไซตของบรษทจดการ



    เตม็จาํนวน

 ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของบริษัทจดัการกองทุนรวม หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน

การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้มิได้เป็นการแสดงว่าสํานกังาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือ

ผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมได้สอบทานข้อมลูในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูสําคญั ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2557 แล้วด้วยความระมดัระวงัในฐานะผู้ รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทนุรวม และขอ
รับรองว่าข้อมูลดงักล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเทจ็ และไม่ทาํให้ผู้อื่นสาํคัญผิด

ข้อมูลอ่ืนๆ 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทัง้ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จงึมีความเส่ียงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืน

 ในสถานการณ์ไม่ปกต ิผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาํหนดไว้ในหนังสือชีช้วน



  

กองทนุเปิด คุ้มครองเงินต้นเพ่ือการเลีย้งชีพ 4                1 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยู โอบ ี(ประเทศไทย) จาํกัด 
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
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