หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4
Capital Protection Retirement Mutual Fund 4 : CPRMF4
ประเภทกองทุน

:

กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้ น ประเภทผสมแบบกําหนดสัดส่วนการลงทุน

อายุโครงการ

:

ไม่กําหนด

วันที่ได้ รับอนุมัตใิ ห้ จัดตัง้ และจัดการกองทุนรวม :
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม :
นโยบายการลงทุน

:

14 พฤศจิกายน 2548

19 ธันวาคม 2548
ผสมแบบกําหนดสัดส่วนการลงทุน

รายละเอียด :
โดยหลักแล้ วทรัพย์สินของ “กองทุนเปิ ด คุ้มครองเงินต้ นเพื่อการเลี ้ยงชีพ 4” จะถูกแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน เพื่อนํามาลงทุน
แยกตามวัตถุประสงค์ได้ ดงั ต่อไปนี ้:ส่วนที่ 1 เพื่อคุ้มครองเงินลงทุนจํานวน 10 บาท ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน
สําหรับการลงทุนในส่วนที่ 1 นัน้ เป็ นการลงทุนที่ม่งุ เน้ นถึงความมัน่ คงเพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจในอันที่จะสร้ างกลไก
ในการปกป้องคุ้มครองเงินลงทุนให้ กับนักลงทุน เพื่อที่ ณ รอบปี ที่ 5 ซึ่งเป็ นวันครบรอบระยะเวลาการลงทุนของ
กองทุนรวมแต่ละรอบ ผู้ลงทุนยังคงมีโอกาสได้ รับเงินลงทุนจํานวนสิบบาทคืน
ดังนัน้ การลงทุนในส่วนนี ้จะเป็ นการลงทุนในตราสารแห่งหนี ้ที่เป็ นตราสารภาครัฐไทย และ/หรื อ ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในสองอันดับแรก และ/หรื อตั๋วสัญญาใช้ เงิน หรื อบัตรเงินฝากที่บริ ษัท
เงินทุนหรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็ นผู้ออกเพื่อการกู้ยืมหรื อรับเงินจากประชาชน และ/หรื อเงินฝากในธนาคาร
พาณิชย์ หรื อบัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เป็ นผู้ออก และ/หรื ออาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นที่มีความ
เสี่ยงตํ่า หรื อมีความเสี่ยงเทียบเคียงได้ กบั ความเสี่ยงในทรัพย์สินดังกล่าวข้ างต้ น ทังนี
้ ้ โดยได้ รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.มีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ทังนี
้ ้ อัตราส่วนการลงทุนตามวรรคข้ างต้ นจะไม่นํามาใช้ บงั คับในช่วงระยะเวลา ที่กองทุนรวมมีความจําเป็ นต้ องรอ
การลงทุน หรื อเตรี ยมสภาพคล่องเพื่อการดําเนินงานของกองทุน ได้ แก่ ในช่ วงระยะเวลา 15 วัน นับแต่ วัน
จดทะเบียนกองทรั พย์ สินเป็ นกองทุนรวม และช่ วงระยะเวลา 15 วันก่ อนและหลังวันซือ้ ขายหน่ วยลงทุน
แต่ ละรอบ
ในกรณีที่สถานการณ์ การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาด เศรษฐกิจ และการเมืองมีความผันผวน เกิดภัยพิบตั ิ
หรื อเกิดเหตุการณ์ ไม่ปกติต่างๆ เป็ นต้ น และ/หรื อกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องของกฎระเบียบ จนเป็ นเหตุให้
กองทุนจําเป็ นต้ องชะลอการลงทุนเป็ นการชัว่ คราว ดังนัน้ จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้ เป็ นไป
ตามสัดส่วนการลงทุนที่กําหนดไว้ ในโครงการตามข้ างต้ นได้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้
เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กําหนดไว้ ในโครงการตามประกาศต่อสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
นอกจากนี ้ ในการลงทุนส่วนที่ 1 กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื อ้ ขายล่วงหน้ า โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็ นการ
ป้องกันความเสี่ยง

ส่วนที่ 2 เพื่อก่อให้ เกิดผลตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
คื อ ส่ว นที่ เ หลื อ จากส่ ว นที่ 1 จะเป็ นส่ ว นของการลงทุน ที่ ส ามารถเปิ ดโอกาสให้ กับ นัก ลงทุน ในอัน ที่ จ ะได้ รั บ
ผลตอบแทนที่ดีหากสภาพเศรษฐกิจของประเทศฟื ้นตัว โดยจะเน้ นลงทุนในหลักทรั พย์ ที่คาดว่าสามารถสร้ าง
ผลตอบแทนที่ ดี เ ป็ นหลัก ซึ่ ง การลงทุ น ในส่ ว นนี จ้ ะมี ทัง้ หุ้น หุ้น กู้ และ/หรื อ หลัก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ที่
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กําหนดให้ เป็ นตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ้ หรื อหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่น หรื ออาจจะลงทุนใน
ต่างประเทศถ้ าคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ อนุญาตให้ ลงทุนได้
และหากการลงทุนในส่วนที่ 2 นี ้มีรายได้ ที่เกิดจาก กําไรจากการซื ้อขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ ้นจริ ง รายได้ จากเงินปั น
ผล หรื อรายได้ อื่นๆ เป็ นต้ น บริษัทจะนํารายได้ ที่ได้ มาจัดสรรแบ่งออกเป็ นสองส่วนเพื่อย้ อนกลับไปลงทุนทังส่
้ วนที่ 1
และส่วนที่ 2 ตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ การลงทุนในขณะนันๆ
้ อาทิเช่น ในกรณีที่สภาวะแนวโน้ มการ
ลงทุนในตราสารหนี ้มีเกณฑ์ที่ดีผ้ จู ดั การกองทุนก็จะให้ นํ ้าหนักการลงทุนในตราสารหนี ้มากกว่าตราสารทุน ในทาง
ตรงกันข้ ามหากคาดว่าสภาวะตลาดตราสารทุนอยู่ในภาวะที่สดใสผู้จดั การกองทุนก็จะให้ นํ ้าหนักแก่การลงทุนใน
ตราสารทุนมากกว่าตราสารหนี ้
นอกจากนี ้ ในการลงทุนส่วนที่ 2 กองทุนจะลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ าเพื่อเป็ นการเพิ่มประสิทธิ ภาพการ
บริหารการลงทุน (Efficient portfolio management)
ทังนี
้ ้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Notes) หรื อ Credit
Linked note
อนึ่ง บริ ษัทจัดการ อาจประกาศขยับเพดานการคุ้มครองเงินลงทุนจํานวน 10 บาทนี ้ให้ สงู ขึน้ ได้ ตามความเหมาะสม หาก
บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วเห็นว่าสมควรและเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน อาทิเช่น บริ ษัทจัดการอาจประกาศยอดการ
คุ้มครองเงินลงทุนสําหรับรอบถัดไปให้ สงู ขึ ้นกว่ายอดเงินลงทุน 10 บาทนี ้ได้ ก่อนหรื อเมื่อถึงรอบระยะเวลาการลงทุนในแต่ละ
รอบ 5 ปี โดยบริษัทจัดการจะประกาศถึงจํานวนเงินที่ค้ มุ ครองใหม่นี ้ให้ ทราบทัว่ กัน
ผลตอบแทนที่ผ้ ูลงทุนจะได้ จากเงินลงทุน :
เนื่ องจากผลตอบแทนที่ กองทุนจะได้ รับจากการลงทุน คื อ ดอกเบี ย้ รั บของตราสารหนี ท้ ี่กองทุนลงทุนไว้ และกํ าไรจาก
ส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวจะสะท้ อนอยู่ในมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้น ดังนัน้ เมื่อทําการขายคืน
หน่วยลงทุน ผู้ลงทุนจึงมีโอกาสได้ รับกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้นจาก ณ วันที่ได้ ทําการซื ้อหน่วยลงทุน

สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 9 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
คําถามและคําตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สาํ คัญของกองทุนรวม
1. กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อมีการแบ่ งชนิดของหน่ วยลงทุนหรื อไม่
อย่ างไร ?
กองทุนนี ้ไม่มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
2. กองทุนรวมนีม้ ีจาํ นวนเงินทุนโครงการเท่ าใด ?
5,000 ล้ านบาท และบริ ษัทจัดการอาจยื่นขออนุมตั ิเพิ่มจํานวนเงินทุนของกองทุนจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายหลังจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และไม่ถือเป็ น
การแก้ ไขโครงการ

3. กองทุนรวมนีเ้ หมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด ?
เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ผู้ลงทุนจะต้ องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตังแต่
้ วนั ซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรก และไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าวเมื่อมีอายุไม่ตํ่ากว่า 55 ปี บริ บูรณ์
ดังนัน้ เงินลงทุนที่นํามาลงทุนจะต้ องเป็ นเงินออมระยะยาว และเป็ นเงินลงทุนส่วนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้
ในระดับตํ่าถึงปานกลาง

4. ปั จจัยใดที่มีผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?
 การเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารที่กองทุนลงทุน

การได้ รับผลกระทบจาก ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะตลาด อัตราดอกเบี ้ย ความผันผวนของค่าเงิน มีผลให้ ราคา
ตราสารมีการเปลี่ยนแปลงขึ ้นลงได้ เช่น ราคาของตราสารหนี ้ จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ ามกับอัตราดอกเบี ้ย
หรื อราคาของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาดตลอดเวลา เป็ นต้ น ซึง่ การเปลี่ยนแปลงของ
ราคาตราสารที่กองทุนลงทุนดังกล่าว จะสะท้ อนอยูใ่ นมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุน (NAV)
 ความสามารถในการดําเนินธุรกิจและความสามารถในการชําระหนี ้ของผู้ออกตราสาร

ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงศักยภาพ และความเข้ มแข็งขององค์กร
ธุรกิจนันๆ
้ ซึง่ จะมีผลถึงความสามารถในการชําระหนี ้ของผู้ออกตราสาร และจะถูกสะท้ อนออกมาในราคาของหุ้นที่มี
การขึ ้นหรื อลงในขณะนันๆ
้
 การขาดสภาพคล่องของตราสาร

การที่ตราสารที่กองทุนถืออยูน่ นขาดสภาพคล่
ั้
อง โดยการซื ้อขายเปลี่ยนมือของตราสารมีจํานวนครัง้ และปริ มาณน้ อย
อาจทําให้ กองทุนไม่สามารถขายตราสารในช่วงเวลาและราคาที่ต้องการได้
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5. กองทุนรวมนี เ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ ูประกันเงินลงทุนหรื อเป็ นกองทุนรวมที่ม่ ุงเน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรื อไม่
อย่ างไร ?
กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้ น โดยสามารถสรุ ปข้ อมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินที่ค้ ุมครองและระยะเวลาที่
คุ้มครองได้ ดงั นี ้


ข้อมูลเกี ย่ วกับจํ านวนเงิ นทีค่ มุ้ ครอง
ณ สิ ้นรอบปี ที่ 5 ซึง่ เป็ นวันครบรอบระยะเวลาการลงทุนของกองทุนรวมแต่ละรอบ ผู้ลงทุนจะได้ รับเงินลงทุนคืนทังสิ
้ ้น
ไม่ตํ่ากว่า 10 บาท (ถ้ าผู้ลงทุนไถ่ถอนหน่วยลงทุน)
อนึ่ง บริ ษัทจัดการ อาจประกาศขยับเพดานการคุ้มครองเงินลงทุนจํานวน 10 บาทนี ้ให้ สงู ขึ ้นได้ ตามความเหมาะสม
หากบริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วเห็นว่าสมควรและเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการอาจประกาศยอด
การคุ้มครองเงินลงทุนสําหรับรอบถัดไปให้ สงู ขึ ้นกว่ายอดเงินลงทุน 10 บาทนี ้ได้ ก่อนหรื อเมื่อถึงรอบระยะเวลาการ
ลงทุนในแต่ละรอบ 5 ปี โดยบริ ษัทจัดการจะประกาศถึงจํานวนเงินที่ค้ มุ ครองใหม่นี ้ให้ ทราบทัว่ กัน
ทังนี
้ ้ อัตราการคุ้มครองเงินลงทุนขันตํ
้ ่าในรอบถัดไปของกองทุน เท่ากับ 13.1432 บาท / หน่วยลงทุน



ข้อมูลเกี ย่ วกับระยะเวลาการคุม้ ครอง
การคุ้มครองเงินต้ นจะเริ่ มตังแต่
้ วนั เริ่ มลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนวันแรก จนถึงวันสิ ้นรอบปี ที่ 5 ซึ่งเป็ นวันครบรอบ
ระยะเวลาการลงทุนของกองทุนรวมแต่ละรอบ

6

กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้ นแตกต่ างจากกองทุนรวมมีประกันอย่ างไร ?
กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้ นจะไม่ได้ รับประกันเงินลงทุนหรื อผลตอบแทน แต่เงินลงทุนในส่วนที่ค้ มุ ครองเงินต้ นกองทุนจะ
เน้ นลงทุนในตราสารการเงินที่มีคณ
ุ ภาพ และมีความเสี่ยงตํ่า เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับเงินลงทุนคืนทังจํ
้ านวนเมื่อ
ครบกําหนดเวลาไถ่ถอน สําหรับกองทุนรวมมีประกันจะมีการรับประกันเงินลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยบริ ษัทจัดการ
จะแต่งตังบุ
้ คคลที่สามขึ ้นมาเป็ นผู้ประกันเงินลงทุนดังกล่าว

7. ผู้ลงทุนในกองทุนนีม้ ีโอกาสที่จะไม่ ได้ รับคืนเงินต้ นหรื อไม่ อย่ างไร ?
เนื่องจากเงินลงทุนในส่วนที่ค้ ุมครองเงินต้ น กองทุนจะเน้ นลงทุนในตราสารการเงินที่มีคุณภาพ และมีความเสี่ยงตํ่า
ดังนันในสภาวการณ์
้
ปกติหากผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ถือหน่วยลงทุนไว้ จนครบรอบการลงทุนโอกาสที่จะไม่ได้ รับคืนเงินต้ นจึง
น้ อยมาก
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8. กองทุนนีม้ ีเงื่อนไขการคุ้มครองเงินต้ น และมีกลไกการคุ้มครองเงินต้ นอย่ างไร ?
ตัวอย่ างตารางแสดงกลไกการคุ้มครองเงินต้ น *

ส่วนที่ 1
- พันธบัตรรัฐบาล# 1
- พันธบัตรรัฐบาล# 2
ส่วนที่ 2
- เงินฝาก และ/หรื อตราสารภาครัฐ
- หลักทรัพย์อื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
สร้ างผลตอบแทนที่ดี
รวม
(หัก) ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
มูลค่ าหน่ วยลงทุนสุทธิ

ข้ อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2556

สัดส่ วนการ
ลงทุน

อัตรา
ผลตอบแทน
(ต่ อปี )

มูลค่ าหน่ วย
ลงทุน ณ วัน
เริ่มลงทุน
(บาท)

ผลตอบแทน
จากการลงทุน
ต่ อหน่ วย
ลงทุน
(ต่ อ 5 ปี )
(บาท) ****

มูลค่ าหน่ วย
ลงทุนเมื่อ
ครบรอบการ
ลงทุน 5 ปี
(บาท)

8.84%
77.28%

3.25%**
2.80%**

1.2793
11.1840

0.1871
2.1250

1.4664
13.3090

1.03%
12.85%

1.95%***
(100%)

0.1491
1.8597

0.0145

0.1636
0.0000

100%

(0.63%)*****

14.4721

14.9390
(0.4669)
14.4721

หมายเหตุ : *

ตารางแสดงกลไกการคุ้มครองเงินต้ นนี เ้ ป็ นเพียงตัวอย่างที่แสดงให้ เห็นถึงกลไกการคุ้มครองเงิ นต้ น
เท่านัน้ ผลตอบแทนที่เกิดขึ ้นจริ งขึ ้นอยู่กบั สภาวะการลงทุน และปั จจัยอื่นๆ ผู้ลงทุนจึงควรนําข้ อมูลนี ้ไป
ใช้ เพียงเพื่อการศึกษาให้ เข้ าใจถึงกลไก และวิธีการลงทุนที่มงุ่ เน้ นการคุ้มครองเงินต้ นเท่านัน้
** อัตราผลตอบแทนจากสมาคมตราสารหนี ้ไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2556
*** อัตราดอกเบี ้ยเงินฝากของธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 มกราคม 2556
**** คิดจากผลตอบแทนดอกเบี ้ยที่คาดว่าจะได้ รับในอนาคต
***** ค่า ใช้ จ่า ยรวม/ค่า ธรรมเนี ยมรวมซึ่ง เรี ยกเก็บ จากกองทุน รวมอาจปรั บ ขึน้ หรื อ ลงได้ เพื่ อ ให้ สามารถ
คุ้มครองเงินต้ นได้ แต่ไม่เกินร้ อยละ 5 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถวั เฉลี่ยระหว่างงวด ตามที่ระบุไว้ ใน
โครงการหรื อหนังสือชี ้ชวน

9. กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่ างไร ?
วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี : ทุกวันที่ 31 ธันวาคม
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับข้ อกําหนดในการซือ้ ขายและโอนหน่ วยลงทุน
1. กองทุนรวมนีม้ ีวธิ ีการขายและรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนอย่ างไร ?
 การสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
- ทุก ๆ รอบ 5 ปี
บริษัทจัดการจะเปิ ดให้ มีการเสนอขายหน่วยลงทุน ในช่วง 5 วันทําการสุดท้ ายของเดือนพฤศจิกายนของทุกรอบ 5
ปี โดยยกเว้ นส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนสําหรั บรอบ 5 ปี ที่ สาม ในช่วง 5 วันทําการสุดท้ ายของเดือน
พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลาเปิ ดทําการธนาคารพาณิชย์ ถึงเวลา 15.30 น.
- ทุก ๆ ปี
หากผู้สนใจรายใดประสงค์จะสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในวัน เวลาที่ไม่ตรงกับรอบระยะเวลา 5 ปี ดังกล่าวข้ างต้ น ก็อาจ
กระทําได้ โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดให้ มีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในช่วง 5 วันทําการสุดท้ ายของเดือนพฤศจิกายนของ
ทุกปี แต่ทงนี
ั ้ ้ บริษัทจัดการอาจเรี ยกเก็บส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกิน 1 บาทต่อหน่วยลงทุน
การทํารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ให้ ถือเป็ นรายการของวันทําการซื ้อนัน้ และการทํารายการหลัง
เวลา 15.30 น. ให้ ถือเป็ นรายการของวันทําการซื ้อถัดไป
(โปรดศึกษาวิ ธีการ และเงื อ่ นไขการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนอย่างละเอี ยด ในหนังสือชี ช้ วนส่วนข้อมูลโครงการข้อ 14 “การ
เสนอขายภายหลังเสนอขายครัง้ แรก”)
 การรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการเงินลงทุนคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยดําเนินการขายคืนผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
- ทุก ๆ รอบ 5 ปี
บริษัทจัดการจะเปิ ดให้ มีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ในช่วง 5 วันทําการสุดท้ ายของเดือนพฤศจิกายนของทุกรอบ 5
ปี โดยยกเว้ นส่วนต่างค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และต้ องยื่นคําสัง่ ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 10 วันทําการ
ทัง้ นี ้ บริ ษัท จัดการจะเปิ ดรั บซื อ้ คืนหน่วยลงทุนสําหรั บรอบ 5 ปี ที่ สาม ในช่ วง 5 วัน ทําการสุดท้ ายของเดือ น
พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลาเปิ ดทําการธนาคารพาณิชย์ ถึงเวลา 15.00 น.
- ทุก ๆ ปี
หากผู้สนใจรายใดประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน ในวัน เวลาที่ไม่ตรงกับรอบระยะเวลา 5 ปี ดังกล่าวข้ างต้ นก็
อาจกระทํ า ได้ โดยบริ ษั ท จัด การจะเปิ ดให้ มี ก ารขายคื น หน่ ว ยลงทุน ในช่ ว ง 5 วัน ทํ า การสุด ท้ า ยของเดื อ น
พฤศจิกายนของทุกปี แต่ทงนี
ั ้ ้ บริ ษัทจัดการอาจเรี ยกเก็บส่วนต่างค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกิน 1 บาท
ต่อหน่วยลงทุน และต้ องยื่นคําสัง่ ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 10 วันทําการ
(โปรดศึ กษาวิ ธีการ และเงื ่อนไขการขายคื นหน่วยลงทุนอย่างละเอี ยด ในหนังสื อชี ้ชวนส่วนข้อมูลโครงการข้อ 16
“การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน”)
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2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ ขายหน่ วยลงทุน ?
บริ ษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรั ฐอเมริ กา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่ประเทศ
สหรัฐอเมริ กาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้ กบั คนสหรัฐอเมริ กา (“US Person”) ตามความหมาย
ที่กําหนดไว้ ใน Regulation S ซึง่ ออกภายใต้ กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริ กา ค.ศ. 1933 (ซึง่ ความหมายคํา
ว่า “US Person” อาจมีการแก้ ไขเพิ่มเติมเป็ นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้ อม นอกจากนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอน
หน่วยลงทุนให้ แก่ US Person ดังนัน้ บริ ษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนันเป็
้ นการโอน
หรื อจําหน่ายให้ แก่ US Person
ดังนัน้ ผู้ลงทุนหรื อผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้ วแต่กรณี) จะต้ องแสดงตนในเวลาที่จองซื ้อหรื อในเวลาลงทะเบียนรับโอน
หน่วยลงทุน (แล้ วแต่กรณี) ว่าตนมิใช่ US Person และมิได้ เปิ ดบัญชีซื ้อขายหน่วยลงทุนเพื่อหรื อในนามของ US Person
3. กองทุนรวมนีม้ ีข้อกําหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ ขายหรื อไม่ รับซือ้
คืนหน่ วยลงทุนตามคําสั่งที่รับไว้ แล้ ว และการหยุดรั บคําสั่งซือ้ หรื อขายคืนหน่ วยลงทุนไว้ อย่ างไร ?
การเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที่เข้ าเหตุดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับความ
เห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(1) มี เ หตุจํ า เป็ นทํ า ให้ ไ ม่ส ามารถจํ า หน่ า ย จ่ า ยโอน หลัก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น ของกองทุน รวมเปิ ดได้ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล หรื อ
(2) มีเหตุที่ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึง่ เหตุ
ดังกล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่า ราคารับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนดังกล่าวไม่ถกู ต้ องและผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา โดยราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ างจากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้
้ ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
หนึง่ สตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตราตังแต่
ทังนี
้ ้ การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้ อ 1 หรื อข้ อ 2 ให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
(1) เลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ น
แต่ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบเรื่ องดังกล่าวด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้ งการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้ อมทังจั
้ ดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้ รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 1 หรื อการรับรองข้ อมูลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 2 ต่อสํานักงาน
โดยพลัน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
กองทุนเปิ ด คุ้มครองเงินต้ นเพื่อการเลี ้ยงชีพ 4
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(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้ องชําระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที่ส่ง
คําสัง่ ขายคืนก่อนหลัง
การไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว
1. บริ ษั ท จัด การอาจไม่ข าย ไม่รับ ซื อ้ คื น หรื อ ไม่รับ สับ เปลี่ย นหน่ว ยลงทุน ตามคํ า สั่ง ซื อ้ คํ า สั่ง ขายคื น หรื อ คํ า สั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื ออาจหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ใน
กรณีที่ปรากฏเหตุดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทําการซื ้อขายได้ ตามปกติ
(2) บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณี ดังต่อไปนี ้ โดยได้ รับความ
เห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่าง
สมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรื อ
(ค) มีเหตุจําเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ การไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว หรื อการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ
คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) ให้ กระทําได้ ไม่เกินหนึ่งวันทําการ เว้ นแต่
จะได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคํา
สัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แก่ผ้ ลู งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้ อเท็จจริงดังต่อไปนี ้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการกระทําดังต่อไปนี ้
1. การกระทําที่เป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย หรื อ
3. การกระทําที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคําสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตาม
กฎหมาย
(ข) บริ ษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้ จกั ลูกค้ า และตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ าได้ ใน
สาระสําคัญ
เมื่อปรากฏเหตุตามข้ อ (1) – (3) ข้ างต้ น และบริ ษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ให้ บริษัทจัดการปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการไม่ขาย
ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้ อ 1 (1) หรื อ (2) ข้ างต้ น
ให้ เปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อ
คําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้ วย
กองทุนเปิ ด คุ้มครองเงินต้ นเพื่อการเลี ้ยงชีพ 4
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(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อ
คําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนันให้
้
สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน
หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้ อ 1 (1) และ (2) ข้ างต้ น เกินหนึ่งวันทําการ ให้ บริ ษัทจัดการดําเนินการ
ดังต่อไปนี ้ ก่อนการเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุน
ของกองทุนรวมเปิ ด ณ วันทําการสุดท้ ายก่อนวันรายงานนัน้ ให้ สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อน
วันเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึง
การเปิ ดขาย รับซือ้ คืน หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและ
ผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการ
ใดๆ โดยพลัน
2. บริ ษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซือ้ หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ วหรื อหยุด
รับคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดย
ราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องนัน้ ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ ไปและคิดเป็ น
้ ้ บริ ษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน
อัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง ทังนี
หยุดรับคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)ที่ใช้ ในการซื ้อขายหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้ งให้ ผ้ ทู ี่ได้ มีคําสัง่ ซื ้อ
หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
3. ในกรณีที่วนั ทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สํานักงานได้ ประกาศกําหนดให้ เป็ นวันหยุดทํา
การของบริ ษัทจัดการเป็ นกรณี พิเศษ ให้ บริ ษัทจัดการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน และคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนสําหรับวันดังกล่าว และต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าเกี่ยวกับการหยุดรับคําสัง่ ในกรณีดงั กล่าว
ไม่น้อยกว่าห้ าวันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยการปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทําการทุกแห่ง
ของบริ ษัท รวมทังจั
้ ดให้ มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนที่ใช้ เป็ นสถานที่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
การหยุดขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่มีความจําเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้ บริ ษัท
จัดการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืนหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ เป็ นการชัว่ คราวตามระยะเวลาที่
เห็นสมควร แต่รวมแล้ วต้ องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
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4. วิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่ างไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ “สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” กองทุนนี ้กับกองทุนอื่นที่อนุญาตให้ ทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกัน
ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน


ทุก ๆ รอบ 5 ปี
บริษัทจัดการจะเปิ ดให้ มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วง 5 วันทําการสุดท้ ายของเดือนพฤศจิกายน ของทุกรอบ 5
ปี โดยยกเว้ นส่วนต่างค่าขาย / รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะเปิ ดให้ มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สําหรับรอบ 5 ปี ที่สามในช่วง 5 วันทําการสุดท้ ายของ
เดือนพฤศจิกายน 2556



ทุก ๆ ปี
หากผู้สนใจรายใดประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในวัน เวลาที่ไม่ตรงกับรอบระยะเวลา 5 ปี ดังกล่าวข้ างต้ น ก็
อาจกระทํ า ได้ โดยบริ ษั ท จัด การจะเปิ ดให้ มีก ารสับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุน ในช่ ว ง 5 วัน ทํ า การสุด ท้ า ยของเดื อ น
พฤศจิกายนของทุกปี แต่ทงนี
ั ้ ้ บริ ษัทจัดการอาจเรี ยกเก็บส่วนต่างส่วนต่างค่าขาย / รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตรา
ไม่เกิน 1 บาท ต่อหน่วยลงทุน

ทังนี
้ ้ หากกรณีที่เป็ นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออก คือ ออกจากกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ “กองทุนเปิ ด คุ้มครอง
เงิ น ต้ นเพื่อการเลีย้ งชี พ 4” (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) ไปเข้ ากองทุนรวมเพื่ อการเลีย้ งชี พอื่ น (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”)
ผู้ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะต้ องยื่นคําสัง่ ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 10 วันทําการ
(โปรดศึกษาวิ ธีการ และเงือ่ นไขการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนอย่างละเอี ยด ในหนังสือชี ช้ วนส่วนข้อมูลโครงการข้อ 17 “การ
สับเปลี ย่ นหน่วยลงทุน”)
5. กองทุนรวมนีก้ าํ หนดวิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจํากัดการโอนไว้ อย่ างไร ?
ไม่มี เนื่องจากไม่อนุญาตให้ โอนหน่วยลงทุน
6. ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุนและราคาขายและรั บซือ้ คืน
หน่ วยลงทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ท่า นสามารถติ ด ตามมูล ค่า หน่ ว ยลงทุน ของกองทุน ได้ จ ากหนัง สื อ พิ ม พ์ ร ายวัน หรื อ ทางเว็บ ไซต์ ข องบริ ษั ท จัด การ
www.uobam.co.th
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
1. กองทุนรวมนีม้ ีการออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรื อไม่ อย่ างไร ?
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ
บริ ษั ท จัด การจะดํ า เนิ น การให้ น ายทะเบี ยนหน่วยลงทุน ออก “หนัง สือ รั บ รองสิท ธิ ใ นหน่ว ยลงทุน / ใบเสร็ จรั บ เงิ น /
ใบกํากับภาษี ” ทุกครัง้ ที่มีการสัง่ ซื ้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็ นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
และจะจัดส่งให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่วันทําการถัดจากวันที่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้ แรก หรื อภายใน 4 วันทําการนับแต่วนั ทําการถัดจากวันที่ซื ้อขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก อนึง่ เอกสารหลักฐานต่าง ๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรื อให้ ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับ
ซื ้อคืนเป็ นผู้มอบให้ แล้ วแต่กรณี
2. ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจํากัดสิทธิในเรื่ องใด ภายใต้ เงื่อนไข อย่ างไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้อาจถูกจํากัดสิทธิในเรื่ องการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน หากบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกัน
อาจมีผลให้ บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลนัน้ ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลหรื อกลุ่มบุคคลดังกล่าวเกินกว่า 1 ใน 3 ของหน่วยลงทุนที่ได้
จําหน่ายแล้ วทังหมด
้
เว้ นแต่บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลดังกล่าวเข้ าข้ อยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
3. ช่ องทางและวิธีการที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้
สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงของบริ ษัทจัดการได้
ที่ website ของบริ ษัทจัดการ www.uobam.co.th
4. กองทุนรวมนีม้ ีช่องทางและวิธีการร้ องเรี ยน อย่ างไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อได้ ที่
- บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท์ 0-2786-2000 หรื อ
- สํานักงาน ก.ล.ต. (Help Centre) โทรศัพท์ 0-2263-6000
5. กองทุนรวมนีม้ ีนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่ างไร ?
ไม่มี
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการของกองทุนรวม
1. รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร
รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.

นายอ่อง ซี เอ็ง
นายทีโอ บุน เคียต
นายสัญชัย อภิศกั ดิ์ศิริกลุ
นางสาวปิ ยพร รัตน์ประสาทพร
นายวนา พูลผล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร
1.
2.
3.
4.

นายวนา พูลผล
นายกรวุฒิ ลีนะบรรจง
นางสุนรี พิบลู ย์ศกั ดิ์กลุ
นางสาวณัชชา สุนทรธาราวงศ์

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
กรรมการผู้จดั การ สายการลงทุน
กรรมการผู้จดั การ สายปฏิบตั ิการ
กรรมการผู้จดั การ สายพัฒนาธุรกิจ

2. จํานวนกองทุนรวมภายใต้ การบริหารจัดการของบริษัท
จํานวน 100 กองทุน (ข้ อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2556)
3. มูลค่ าทรั พย์ สนิ สุทธิของกองทุนรวม
เท่ากับ 104,159,763.28 บาท (ข้ อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556)
4. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

คุณกรวุฒิ ลีนะบรรจง
คุณศิริพรรณ สุทธาโรจน์
คุณพัชราภา มหัทธนกุล
คุณอรุณศักดิ์ จรูญวงศ์นิรมล
คุณทิพย์วดี อภิชยั สิริ
คุณปราณี ศรี มหาลาภ
คุณสิทธิศกั ดิ์ ณัฐวุฒิ
คุณชัยยันต์ จันทนคีรี
คุณจารุวตั ร ปรี ดิ์เปรมกุล
คุณลินดา อุบลเรี ยบร้ อย
คุณวีรยุทธ ห์ลีละเมียร
คุณชนิษฎา วีรานุวตั ติ์
คุณพึงพิศ จุฬาโรจน์มนตรี
คุณอัญชลี งามวุฒิกลุ
คุณวรรณจันทร์ อึ ้งถาวร
คุณเอกรัตน์ อภิวฒ
ั นพร
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ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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17. คุณกุณฑีรา พรโรจนางกูร

กรรมการ (ฝ่ ายบริ หารความเสี่ยง)

18. คุณวริศรา โรจนสุนทรา

กรรมการ (ฝ่ ายตรวจการ)

5. รายชื่ อผู้ จั ด การกองทุ น ประวั ติการศึก ษา และประสบการณ์ ก ารทํา งานที่ เ กี่ ยวข้ องกั บการบริ ห ารจั ด การ
กองทุนรวม รวมทัง้ หน้ าที่ความรั บผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556)
ชื่อ ตําแหน่ ง
นายกรวุฒิ ลีนะบรรจง
ประธานเจ้ าหน้ าที่การลงทุน

การศึกษา
 M.B.A./ Northern Illinois



University, U.S.A.
 บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด

ระหว่างประเทศ) / จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย








นายจารุ วัตร ปรี ด์ เิ ปรมกุล*
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ,
ฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี ้ในประเทศ
และตราสารภาครัฐต่างประเทศ

 วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต

(สถิติประยุกต์), สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริ หารศาสตร์ (เกียรตินิยม)
 วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เทคนิค
การแพทย์), มหาวิทยาลัยมหิดล







นางสาวลินดา อุบลเรียบร้ อย
ผู้อํานวยการอาวุโส (2),
ฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี ้ในประเทศ
และตราสารภาครัฐต่างประเทศ

 บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน),



สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน),
มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ
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ประสบการณ์ ทาํ งานที่เกี่ยวข้ องกับ
หน้ าที่ความรั บผิดชอบ
การบริหารจัดการกองทุนรวม
ประธานเจ้ าหน้ าที่การลงทุน, บลจ.ยูโอบี
ประธานเจ้ าหน้ าที่
(ประเทศไทย) จํากัด
การลงทุน
ประธานเจ้ าหน้ าที่การลงทุน, บลจ.ยูโอบี (ไทย)
จํากัด
กรรมการบริ หาร, TSFC
VP and Senior Fund Manager,
บลจ.ทิสโก้ จํากัด
หัวหน้ าฝ่ ายวิจยั , Dresdner Kleinwort
Benson Securities (Asia) Limited
นักวิเคราะห์การลงทุนอาวุโส,
SocGen-Crosby Research Limited
ผู้จดั การ ฝ่ ายสินเชื่อและพัฒนาธุรกิจ,
บงล. ทิสโก้ จํากัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายการลงทุน
หัวหน้ าฝ่ ายการลงทุน
ตราสารหนี ้ในประเทศ และตราสารภาครัฐ
ตราสารหนี ้
ต่างประเทศ,บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน,
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ, บงล.มหาธนกิจ จํากัด
(มหาชน)
Senior Investment Analyst, บงล. จีเอฟ จํากัด
(มหาชน)
ผู้อํานวยการอาวุโส (2) ฝ่ ายการลงทุนตราสาร
ฝ่ ายการลงทุน
หนี ้
ตราสารหนี ้
ในประเทศ และตราสารภาครัฐต่างประเทศ,
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน, บลจ.
ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด
ผู้จดั การอาวุโส ฝ่ ายการลงทุน, บริ ษัท แมนูไลฟ์
ประกันชีวิต จํากัด
ผู้จดั การกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ ฝ่ ายผลิตภัณฑ์
การเงิน, ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
เจ้ าหน้ าที่การตลาด ฝ่ ายธุรกิจตลาดทุน,
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
เจ้ าหน้ าที่วิเคราะห์สินเชื่อ ฝ่ ายธุรกิจ 4,
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
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นายวีรยุทธ ห์ ลีละเมียร*
ผู้อํานวยการอาวุโส (2),
ฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี ้ในประเทศ
และตราสารภาครัฐต่างประเทศ

การศึกษา
 วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (การเงิน),



University of Colorado
 บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์







นางสาวศิริพรรณ สุทธาโรจน์ , CFA
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ,
ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ

 บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน),



The University of Texas at
Austin, USA
 เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(เศรษฐศาสตร์ ), Kyoto University,
Japan







นางสาวพัชราภา มหัทธนกุล*, CFA
ผู้อํานวยการอาวุโส (2),
ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ

 บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน),



Seattle University, USA
 บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย








กองทุนเปิ ด คุ้มครองเงินต้ นเพื่อการเลี ้ยงชีพ 4

ประสบการณ์ ทาํ งานที่เกี่ยวข้ องกับ
หน้ าที่ความรั บผิดชอบ
การบริหารจัดการกองทุนรวม
ผู้อํานวยการอาวุโส (2) ฝ่ ายการลงทุนตราสาร
ฝ่ ายการลงทุน
หนี ้ในประเทศ และตราสารภาครัฐต่างประเทศ,
ตราสารหนี ้
บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน, บลจ.
ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด
ผู้จดั การกองทุน, บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย)
จํากัด
ผู้จดั การกองทุน, บลจ.แอสเซทพลัส จํากัด
ผู้จดั การกองทุน, บลจ.ธนชาต จํากัด
ที่ปรึกษาการลงทุน, บล.ภัทร จํากัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายการลงทุนตราสาร หัวหน้ าฝ่ ายการลงทุน
ทุนในประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย)
ตราสารทุน
จํากัด
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน, บลจ.
ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด
ผู้อํานวยการ ฝ่ ายจัดการกองทุน, บลจ. ไอเอ็นจี
(ประเทศไทย) จํากัด
ผู้จดั การกองทุนอาวุโส, บลจ. อยุธยา เจ เอฟ
จํากัด
ผู้จดั การกองทุนอาวุโส, บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด
(มหาชน)
ผู้จดั การกองทุน, บลจ. โนมูระ จํากัด (สิงคโปร์ )
ผู้อํานวยการอาวุโส (2) ฝ่ ายการลงทุนตราสาร
ฝ่ ายการลงทุน
ทุนในประเทศ, บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ตราสารทุน
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน, บลจ.
ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ฝ่ ายจัดการกองทุน, บลจ.
ธนชาต จํากัด
ผู้จดั การอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน, ธนาคาร
ไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้จดั การ ฝ่ ายวิจยั , บริ ษัทหลักทรัพย์เพื่อ
ธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด
นักวิเคราะห์อาวุโส ฝ่ ายวิเคราะห์หลักทรัพย์,
CMIC Finance & Securities Plc.
นักวิเคราะห์ ฝ่ ายวิเคราะห์หลักทรัพย์, Nava
Finance & Securities Plc.
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นายอรุ ณศักดิ์ จรูญวงศ์ นิรมล*, CFA
ผู้อํานวยการอาวุโส (2),
ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ

การศึกษา
 บริ หารธุรกิจมหาบัณทิต (การเงิน),

University of Kentucky, USA
 วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ทิต
(วิศวกรรมศาสตร์ ), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย







นางสาวทิพย์ วดี อภิชัยสิริ*, CFA
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ,
ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ

 วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ทิต (วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ ), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย








นายสิทธิศักดิ์ ณัฐวุฒ,ิ CFA
ผู้อํานวยการอาวุโส (2),
ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ

นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ
ผู้อํานวยการอาวุโส (2),
ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ

 วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (การเงิน),

Seattle University, U.S.A.
 ศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ,
การเงิน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต (ภาษาอังกฤษ,
เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
 บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด),
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ










นายชัยยันต์ จันทนคีรี, CFA
ผู้อํานวยการอาวุโส (2),
ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ

 MBA, Southern Newhampshire



University, U.S.A.
 บริ หารธุรกิจบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์




กองทุนเปิ ด คุ้มครองเงินต้ นเพื่อการเลี ้ยงชีพ 4

ประสบการณ์ ทาํ งานที่เกี่ยวข้ องกับ
หน้ าที่ความรั บผิดชอบ
การบริหารจัดการกองทุนรวม
ผู้อํานวยการอาวุโส (2) ฝ่ ายการลงทุนตราสาร
ฝ่ ายการลงทุน
ทุนในประเทศ, บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ตราสารทุน
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน, บลจ.
ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด
ผู้จดั การกองทุน บลจ.เอสซีบี ควอนท์ จํากัด
ผู้จดั การกองทุน, บลจ.เอ็มเอฟซี จํากัด
(มหาชน)
นักวิเคราะห์, บริ ษัท ทริ สเรตติ ้ง จํากัด
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนใน
ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารทุน
ประเทศ, บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ฝ่ ายจัดการกองทุน, บลจ.ไอ
เอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ฝ่ ายการลงทุน, บลจ. ทิสโก้
จํากัด
นักกลยุทธ์การลงทุน ฝ่ ายจัดสรรค์สินทรัพย์และ
กลยุทธ์
การลงทุน, บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากัด
นักวิเคราะห์การลงทุน ฝ่ ายวิจยั การลงทุน,
บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากัด
ฝ่ ายการลงทุน
ผู้อํานวยการอาวุโส (2), ฝ่ ายการลงทุนตราสาร
ตราสารทุน
ทุน, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ผู้อํานวยการอาวุโส, หัวหน้ าฝ่ ายการลงทุนตรา
สารทุน, บลจ. ยูโอบี (ไทย) จํากัด
ผู้ช่วยผู้อํานวยการลงทุนตราสารทุน, บลจ.
กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้จดั การกองทุนตราสารทุน,
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผู้อํานวยการอาวุโส (2), ฝ่ ายการลงทุนตราสาร
ฝ่ ายการลงทุน
ทุน, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ตราสารทุน
ผู้อํานวยการอาวุโส, ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน,
บลจ. ยูโอบี (ไทย) จํากัด
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์, Barclays de Zoete
Wedd Securities (Thailand)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์, Barclays de
Zoete Wedd Securities
ผู้อํานวยการอาวุโส (2), ฝ่ ายการลงทุนตราสาร
ฝ่ ายการลงทุน
ทุน, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ตราสารทุน
ผู้อํานวยการ (2), ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน,
บลจ. ยูโอบี (ไทย) จํากัด
First Vice President / Investment
Department,
CIMB-Principal Asset Management Ltd.
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การศึกษา





นางสาวชนิษฎา วีรานุวัตติ์
ผู้อํานวยการอาวุโส (2),
ฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี ้ในประเทศ
และตราสารภาครัฐต่างประเทศ

 บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน),

Youngstown State University,
U.S.A.
 บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย







นางพึงพิศ จุฬาโรจน์ มนตรี
ผู้อํานวยการอาวุโส (2),
ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี ้ในประเทศ
และตราสารภาครัฐต่างประเทศ

 บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน),



University of Maryland, U.S.A.
 บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย






นางสาวอัญชลี งามวุฒกิ ุล, CFA
ผู้อํานวยการอาวุโส (2),
ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี ้ในประเทศ
และตราสารภาครัฐต่างประเทศ

 วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต(การเงิน),



มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน),
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ







ประสบการณ์ ทาํ งานที่เกี่ยวข้ องกับ
หน้ าที่ความรั บผิดชอบ
การบริหารจัดการกองทุนรวม
Senior Assistant Vice President / Private
Clients Investment Dept., Bualuang
Securities PLC.
Assistant Manager / United Securities PLC.
Specialist / Bangkok Capital Alliance.
ฝ่ ายการลงทุน
ผู้อํานวยการอาวุโส (2), ฝ่ ายการลงทุนตราสาร
ตราสารหนี ้
หนี ้, บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ผู้อํานวยการอาวุโส, ฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี ้,
บลจ.ยูโอบี (ไทย) จํากัด
ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี ้, บลจ. ไอเอ็นจี
จํากัด
ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี ้, บลจ. บัวหลวง
จํากัด
ผู้ช่วยผู้จดั การกองทุนตราสารหนี ้, บลจ. บัว
หลวง จํากัด
ผู้อํานวยการอาวุโส (2), ฝ่ ายการลงทุนตราสาร
ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารหนี ้
หนี ้, บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ผู้อํานวยการอาวุโส, ฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี ้,
บลจ.ยูโอบี (ไทย) จํากัด
Portfolio Manager, VP บลจ. อยุธยาเจเอฟ
จํากัด
ปฏิบตั ิการซื ้อขายตราสารหนี ้ด้ าน Dealer, บล
จ.อยุธยาเจเอฟ จํากัด
Investment Banking, Assistant Investment
Banking Officer Multi - Credit Operation of
Thailand
ฝ่ ายการลงทุน
ผู้อํานวยการอาวุโส (2), ฝ่ ายการลงทุนตราสาร
ตราสารหนี ้
หนี ้, บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารหนี ้, บลจ.ยูโอบี(ไทย) จํากัด
ผู้จดั การลงทุนตราสารหนี ้, บลจ. อยุธยาเจเอฟ
จํากัด
นักวิเคราะห์ตราสารหนี ้ วิเคราะห์เครดิต
ทางด้ าน
ตราสารหนี ้, บลจ. อยุธยาเจเอฟ จํากัด
Compliance Officer, บริ ษัท ชิน คอร์ ปอเรชัน่
จํากัด (มหาชน)

* นายจารุวตั ร ปรี ดิ์เปรมกุล, นายวีรยุทธ ห์ลีละเมียร, นางสาวพัชราภา มหัทธนกุล, นายอรุณศักดิ์ จรูญวงศ์นิรมล และนางสาวทิพย์วดี อภิชยั สิริ
ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทุน และผู้จดั การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
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6. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนของกองทุนนี ้ มีดังนี ้
1. ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ (02) 343-3000
2. ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ (02) 299-1111
3. ธนาคาร ซิตี ้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ : โทรศัพท์ (02) 788-2000
4. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ (02) 658-6300
5. บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ (02) 659-3456
6. บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด : โทรศัพท์ (02) 695-5000
7. ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด : โทรศัพท์ (02) 680-3333
8. บริษัทหลักทรัพย์ ทรี นีตี ้ จํากัด : โทรศัพท์ (02) 801-9100, (02) 343-9500
9. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ (02) 629-5588
10. บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ (02) 352-8000
11. บริษัท ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ จํากัด : โทรศัพท์ (02) 223-2288
12. บริษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ (02) 862-9797
13. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด : โทรศัพท์ (02) 680-5000
14. ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) และสาขาทัว่ ประเทศ : โทรศัพท์ (02) 724-6331-5
15. บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ (02) 659-7384, (02) 659-8402
16. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ (02) 657-7171
17. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ (02) 217-8852
18. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ (02) 305-9000
19. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ (02) 680-1000
20. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ (02) 231-1111 ต่อ 658, 679, 684, 699
21. บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ (02) 627-3100 ต่อ 2553-2568
22. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด : โทรศัพท์ (02) 949-1500
23. บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ (02) 658-5800 ต่อ 808, 809
24. บริษัท แอ๊ ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จํากัด : โทรศัพท์ (02) 648-3333
25. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ (02) 646-4540, (02) 646-9987-8
26. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ (02) 635-1755, (02) 635-1718
27. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ (02) 632-0777, (02) 231-3777
28. บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด : โทรศัพท์ (02) 684-8761, (02) 684-8888
29. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จํากัด : โทรศัพท์ (02) 660-5000 ต่อ 5482, 5483
30. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ (02) 659-8000
31. บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จํากัด : โทรศัพท์ (02) 231-8555
32. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ (02) 359-0000 ต่อ 4800, 4750, 4700
33. บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ (02) 205-7000 ต่อ 8888
34. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ (02) 648-1111 ต่อ 1438, 1447, 1475
35. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด : โทรศัพท์ (02) 672-5999
36. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) : โทร (02) 638-5000, (02) 287-6000
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7.

นายทะเบียนหน่ วยลงทุนของกองทุนนีค้ ือ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2000 โทรสาร 0-2786-2370-74

8.

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนนีค้ ือ
ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2788-2000
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์แล้ วยังมีหน้ าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์
นอกจากหน้ าที่ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย

ช่ องทางที่ผ้ ูลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้
1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้ ที่
- บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
- เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th
2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่ วนการถือหน่ วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่ วยลงทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนได้ ที่เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
www.uobam.co.th
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ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
เนื่องจากกองทุนเปิ ดนี ้เป็ นนิติบคุ คลแยกต่างหากจากบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด (บริ ษัทจัดการ)
ดังนัน้ บริ ษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ดนี ้ อีกทังผลการดํ
้
าเนินงานของกองทุนเปิ ดนี ้ไม่ได้
ขึน้ อยู่กับสถานะทางการเงินหรื อผลการดําเนินงานของบริ ษัทจัดการ นอกจากนี ้ กองทุนเปิ ดนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่ไม่มีประกัน
(Non-guaranteed fund) ดังนัน้ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ และ/หรื อเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่มีผลกระทบทางด้ านลบต่อกองทุน
้
(possible loss) และ/หรื ออาจไม่ได้ รับชําระเงินค่า
หรื อการลงทุนของกองทุนผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนบางส่วนหรื อทังหมด
ขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรื อทังหมด
้
และ/หรื อได้ รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในหนังสือ
ชี ้ชวน
ในกรณี ที่ มีเ หตุการณ์ ไ ม่ป กติ และ/หรื อ เกิ ด เหตุการณ์ อื่ น ใดที่ มีผ ลกระทบทางด้ า นลบต่อ กองทุน หรื อ การลงทุน ของกองทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการติดตาม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกองทุนอย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ การดําเนินการติดตามดังกล่าว จะต้ องไม่
ขัดต่อกฎหมาย และ/หรื อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื่ นใดที่มีอํานาจตาม
กฎหมาย ได้ ประกาศกําหนด แก้ ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม เห็นชอบ สัง่ การ หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดนี ้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนใน
กองทุนเปิ ดนี ้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการลงทุนได้
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรั พย์ ในตลาด (Market Risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารที่กองทุนลงทุน ซึง่ อาจเกิดจากปั จจัยต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะเศรษฐกิจและการเมืองทังภายในและภายนอกประเทศ
้
ความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ย และ/หรื อสถานการณ์ ของ
ตลาดทุนและตลาดเงิน เป็ นต้ น
แนวทางการบริ หารความเสีย่ ง :
ส่วนตราสารหนี ้ :
ผู้จดั การกองทุนจะกระจายการลงทุนไปในแต่ละกลุ่มประเภทหลักทรัพย์ (ตราสาร) กลุ่มธุรกิจ ผู้ออกตราสารหนี ้ และอายุที่
เหลือของตราสาร เพื่อปรับลดผลกระทบจากความผันผวนทางด้ านราคาของแต่ละหลักทรัพย์ตอ่ ผลตอบแทนของกองทุน
ส่วนตราสารทุน :
ในภาวะตลาดที่ มีค วามผัน ผวนมาก ผู้จัด การกองทุน อาจบริ ห ารความเสี่ย งโดยการปรั บ สัด ส่วนการลงทุน ไปลงทุน ใน
ตราสารหนี ้มากขึ ้น หรื อถือครองเงินสดมากขึ ้น
2. ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk)
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะ
การเงิน และความเข้ มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึง่ จะถูกสะท้ อนออกมาในราคาของหุ้นที่มีการขึ ้นหรื อลงในขณะนัน้ ๆ
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แนวทางการบริ หารความเสีย่ ง :
ส่วนตราสารหนี ้ :
กองทุนมีนโยบายเน้ นลงทุนในตราสารหนี ท้ ี่มีคุณภาพสูง โดยเน้ นลงทุนในตราสารภาครัฐไทย และ/หรื อตราสารภาครั ฐ
ต่างประเทศ ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในสองอันดับแรก และ/หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน หรื อบัตรเงินฝากที่บริ ษัทเงินทุน หรื อ
บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็ นผู้ออก และ/หรื อเงินฝากในธนาคารพาณิ ชย์ หรื อบัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิ ชย์เป็ นผู้ออก ซึ่ง
บริ ษัทผู้ออกตราสารดังกล่าวมีแนวโน้ มการเจริ ญเติบโตดีมีความมัน่ คง และความสามารถในการชําระหนี ้ ดังนันความเสี
้
่ยง
ในเรื่ องนี ้จึงอยูใ่ นระดับตํ่า
ส่วนตราสารทุน :
ความเสี่ยงประเภทนี ้สามารถลดลงได้ โดยการกระจายการลงทุนไปในบริ ษัทต่างๆ ทังที
้ ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และกลุ่ม
ธุรกิจอื่นๆ
นอกจากนี ้ ผู้จดั การกองทุนจะทําการติดตามและศึกษาความเป็ นไปของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างใกล้ ชิด โดยการ
ออกพบผู้บริ หารและเยี่ยมชมกิจการของบริ ษัทที่กองทุนได้ ลงทุนไว้ (Company Visit) ซึ่งจะช่วยให้ กองทุนสามารถบริ หาร
ความเสี่ยงได้ ดียิ่งขึ ้น
3. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนีข้ องผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
ความเสี่ยงจากการที่ผ้ อู อกตราสารหรื อผู้คํ ้าประกันตราสารที่กองทุนไปลงทุนปฏิเสธการชําระเงินหรื อไม่สามารถชําระคืนเงิน
ั ญาไว้
ต้ นและดอกเบี ้ยได้ ตามที่กําหนด หรื อชําระไม่ครบตามจํานวนที่สญ
แนวทางการบริ หารความเสีย่ ง :
กองทุนมีนโยบายเน้ นลงทุนในตราสารหนี ท้ ี่มีคุณภาพสูง โดยเน้ นลงทุนในตราสารภาครัฐไทย และ/หรื อตราสารภาครั ฐ
ต่างประเทศ ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในสองอันดับแรก และ/หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน หรื อบัตรเงินฝากที่บริ ษัทเงินทุน หรื อ
บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็ นผู้ออก และ/หรื อเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรื อบัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เป็ นผู้ออก ดังนัน้
ความเสี่ยงในเรื่ องนี ้จึงอยูใ่ นระดับตํ่า
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่ องของหลักทรั พย์ (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงจากการที่ตราสารที่กองทุนถืออยู่นนั ้ มีสภาพคล่องตํ่า โดยการซื ้อขายเปลี่ยนมือของตราสารมีจํานวนครัง้ และ
ปริ มาณน้ อ ย อัน เนื่ องมาจากอุป สงค์ แ ละอุปทานต่อ ตราสารในขณะนัน้ ๆ อาจทํา ให้ กองทุนไม่สามารถขายตราสารใน
ช่วงเวลาและราคาที่ต้องการได้
แนวทางการบริ หารความเสีย่ ง :
ส่วนตราสารหนี ้ :
การบริ หารความเสี่ยงประเภทนี ้ ทําได้ โดยการลงทุนในตราสารหนี ้ที่มีคณ
ุ ภาพสูง ซึ่งเป็ นตราสารหลักที่กองทุนลงทุนอยู่แล้ ว
ดังนัน้ ความเสี่ยงในเรื่ องนี ้จึงอยูใ่ นระดับตํ่า
ส่วนตราสารทุน :
การบริ หารความเสี่ยงประเภทนี ้ ทําได้ โดยการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปริ มาณหลักทรัพย์หมุนเวียนในตลาด (Free Float) สูง
หรื อลงทุนในตราสารที่ผ้ อู อกเป็ นบริษัทที่ได้ รับความน่าเชื่อถือและมีศกั ยภาพที่ดี

กองทุนเปิ ด คุ้มครองเงินต้ นเพื่อการเลี ้ยงชีพ 4

18

อัตราส่วนการลงทุน
อัตราส่ วนการลงทุน

CPRMF4

อัตราส่ วนการลงทุนในผู้ออกทรั พย์ สนิ หรื อคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (Company limit)
การลงทุนในเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่มีอนั ดับความ
น่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้
การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สญ
ั ญาที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือ
อยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้

ลงทุนไม่เกินร้ อยละ
ลงทุนไม่เกินร้ อยละ

20
15

อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)
การลงทุนในทรัพย์สนิ ของกลุม่ กิจการใดกลุม่ กิจการหนึง่

ลงทุนไม่เกินร้ อยละ

30

ลงทุนไม่เกินร้ อยละ

45

อัตราส่ วนที่คาํ นวณตามประเภททรั พย์ สนิ (Product limit)
การลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
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ตารางค่าธรรมเนี ยม และค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ของรอบปี บัญชีตงั ้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556
อัตราตามโครงการ (1)

เรี ยกเก็บจริง (2)

ไม่เกินร้ อยละ 1

1.07

1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์

ไม่เกินร้ อยละ 0.07

0.03

1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้ อยละ 0.10(3)

0.11

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

2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย (ที่ประมาณการไม่ ได้ )(3)
2.1 ค่าสอบบัญชี
ตามที่จ่ายจริง
2.2 ค่าประกาศหนังสือพิมพ์
ตามที่จ่ายจริง
2.3 ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ รายงาน และแบบฟอร์ มต่างๆ
ตามที่จ่ายจริง
รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจริงทัง้ หมด(4)
ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้ส่ ังซือ้ หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน
1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
2. ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

0.03
0.01
0.01
1.26

อัตราตามโครงการ (1)
ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ(5)

เรี ยกเก็บจริง (2)
ไม่เก็บ

ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ(5)

ไม่เก็บ

3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
3.1 กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดต้ นทาง
3.2 กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง
4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
5. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ สกุล ที่อยู่ และการออกใบหน่วยลงทุน
6. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน
อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายคืน
หน่วยลงทุน
ไม่มี
รายการละ 50 บาท
รายการละ 50 บาท

หมายเหตุ
(1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทังหมดเป็
้
นอัตราที่ยงั ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดทํานองเดียวกัน
(1) ร้ อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายซึง่ ได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มไว้ ด้วย
(3) อัตราร้ อยละไม่เกิน 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินก่อนหักค่าธรรมเนียม รวมทังค่
้ าธรรมเนียมและค่าบริ การที่เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นนายทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุน และค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ ้นเกี่ยวเนื่องกับงานทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่จ่ายจริ ง
(4) ไม่รวมค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ ้นจากการซื ้อขายหลักทรัพย์
(5) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คํานวน
หน่วยลงทุน หักด้ วย ส่วนต่างค่ารับซื ้อหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) โดยจะแจ้ งวันที่เริ่ มคิดค่าธรรมเนียมให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วันทําการ
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายไม่เกินร้ อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายจากที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะกระทําการดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยะจะติด
ประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย
1 ฉบับเป็ นเวลา 3 วันติดต่อกัน
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
AAA เป็ นอันดับที่สงู ที่สดุ แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่าํ ที่สุด มีความสามารถสูงสุดในการชําระเงินต้ น
และดอกเบี ้ยตามกําหนดเวลา แทบจะไม่ได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปั จจัย
ภายนอกอื่น
AA ตราสารหนี ้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่าํ มาก
A
ตราสารหนี ้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่าํ
BBB ตราสารหนี ้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนปานกลาง
BB ตราสารหนี ้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนสูง
B
ตราสารหนี ้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนสูงมาก
C
ตราสารหนี ้ที่มีระดับความเสี่ยงที่สูงที่สุด ที่จะไม่ได้ รับคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ยตามกําหนดเวลาการเปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปั จจัยภายนอกอื่นๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการชําระคืนเงินต้ นและดอกเบีย้
อย่างมีนยั สําคัญ
D
ตราสารหนี ้ที่ไม่สามารถชําระเงินต้ นและดอกเบี ้ยได้ (Default)
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 รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนีท้ ่อี อกโดยนิตบิ ุคคลไทยหรื อตราสารที่เสนอขายในประเทศไทย

สัดส่ วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่ าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)

15.00% NAV

หมายเหตุ * มูลค่าตามราคาตลาด และ % NAV ตามข้ อ (ง) ได้ รวมตราสารที่ตราสารได้ รับ rating ในระดับ Investment grade ไว้ ด้วย
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ตารางสรุปผลการดําเนิ นงาน
วันจดทะเบียนกองทุน 19 ธ.ค. 48
วันสิน้ สุดรอบบัญชี
31 ธ.ค. 56
ย้ อนหลัง
3 เดือน
0.44%

ย้ อนหลัง
6 เดือน
0.42%

ย้ อนหลัง
1 ปี *
2.73%

ย้ อนหลัง
3 ปี *
3.66%

ตัง้ แต่ จัดตัง้
กองทุน*
5.90%

Benchmark (1)**

1.42%

1.89%

3.44%

3.57%

5.30%

Benchmark (2)***
Information Ratio (1)****

-3.68%
-8.46

-4.43%
-10.52

-1.82%
-0.25

6.35%
0.10

8.62%
1.17

Information Ratio (2)****

9.79

8.88

0.45

-0.87

-2.18

ความผันผวนของผลการ
ดําเนินงาน

0.13%

0.16%

3.19%

3.43%

4.50%

กองทุนรวม

* % ต่อปี
** เกณฑ์มาตรฐาน 1 : อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ค้ มุ ครองเงินต้ น – Core Asset Index Return
*** เกณฑ์มาตรฐาน 2 : ดัชนีเปรี ยบเทียบสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
: 50% SET Index + 25% ThaiBMA Government Bond Index + 25% เงินฝาก
ประจํา 1 ปี เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร (BBL, SCB, KBANK)
**** Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จดั การกองทุนในการสร้ างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับ
ความเสี่ยง
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ไ้ ด้ จัดทําขึน้ ตามมาตรฐานการวัดผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้ เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
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คําเตือน / ข้อแนะนํา


การพิจารณาร่ างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้ เป็ นการแสดงว่ าสํานักงานได้ รับ
รองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่ วย
ลงทุนที่เสนอขายนัน้



การลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น มิใช่ ก ารฝากเงิน และมี ค วามเสี่ ย งของการลงทุ น ผู้ ลงทุ น ควรลงทุ น ในกองทุ น เปิ ด
คุ้มครองเงินต้ นเพื่อการเลีย้ งชีพ 4 เมื่อเห็นว่ าการลงทุนในกองทุนเปิ ดนีเ้ หมาะสมกับวัตถุประสงค์ การลงทุนของ
ตน และผู้ลงทุนยอมรั บความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการลงทุนได้



ในกรณีท่ ีมีเหตุการณ์ ไม่ ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้ รับชําระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนล่ าช้ ากว่ าระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ ใน
หนังสือชีช้ วน



ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ จะไม่ ได้ รับสิทธิประโยชน์ ทางภาษี หากไม่ ปฏิบัติตามเงื่อนไข
การลงทุน และจะต้ องคืนสิทธิประโยชน์ ทางภาษีท่ ีเคยได้ รับภายในกําหนดเวลา มิฉะนั น้ จะต้ องชําระเงินเพิ่ม
และ/หรื อเบีย้ ปรั บตามประมวลรั ษฎากร



ผู้ลงทุนไม่ สามารถนําหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ไปจําหน่ าย โอน จํานํา หรื อนําไปเป็ นประกัน



กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้ นเป็ นเพียงชื่อเรี ยกประเภทของกองทุนรวมที่จัดนโยบายการลงทุนเพื่อให้ เงินต้ นของ
ผู้ถือหน่ วยลงทุนมีความเสี่ยงตํ่า โดยกองทุนเปิ ด คุ้มครองเงินต้ นเพื่อการเลีย้ งชีพ 4 มิได้ รับประกันเงินลงทุนหรื อ
ผลตอบแทนจากการลงทุนแต่ อย่ างใด



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



กองทุนเปิ ด คุ้มครองเงินต้ นเพื่อการเลีย้ งชีพ 4 เป็ นกองทุนรวมที่ไม่ มีประกัน (Non-Guaranteed Fund) ผู้ลงทุน
อาจไม่ ได้ รับเงินลงทุนคืนบางส่ วนหรื อทัง้ หมด (possible loss) และ/หรื ออาจไม่ ได้ รับชําระเงินค่ าขายคืน
หน่ วยลงทุนบางส่ วน หรื อทัง้ หมด และ/หรื อได้ รับชําระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนล่ าช้ ากว่ าระยะเวลาที่กาํ หนดไว้
ในหนังสือชีช้ วน



กองทุนนีไ้ ม่ ได้ จดทะเบียน และจะไม่ จดทะเบียนภายใต้ กฎหมายการลงทุนของบริ ษัทของประเทศสหรั ฐอเมริ กา
ค.ศ. 1940 และตามที่แก้ ไขเพิ่มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended) หรื อ
กฎระเบียบอื่นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรั ฐอเมริกา เว้ นแต่ จะกําหนดไว้ เป็ นอย่ างอื่นในโครงการ และ
หน่ วยลงทุนของกองทุนนีไ้ ม่ ได้ จดทะเบียนภายใต้ กฎหมายหลักทรั พย์ ของประเทศสหรั ฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และ
ตามที่แก้ ไขเพิ่มเติม (United States Securities Act of 1933 (as amended) หรื อกฎระเบียบอื่นใดในลักษณะ
เดียวกันของประเทศสหรั ฐอเมริกา เว้ นแต่ จะกําหนดไว้ เป็ นอย่ างอื่นในโครงการ
ด้ ว ยเหตุ ดั ง กล่ า ว บริ ษั ท จั ด การจะไม่ เ สนอขายหน่ วยลงทุ น ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ดิน แดนของประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า หรื อ ที่ ป ระเทศสหรั ฐ อเมริ ก าครอบครอง รวมตลอดจนไม่ เ สนอขายหน่ วยลงทุ น ให้ กั บ คน
สหรั ฐอเมริกา (“US Person”) ตามความหมายที่กาํ หนดไว้ ใน Regulation S ซึ่งออกภายใต้ กฎหมายหลักทรั พย์ ของ
ประเทศสหรั ฐอเมริ กา ค.ศ. 1933 (ซึ่งความหมายคําว่ า “US Person” อาจมีการแก้ ไขเพิ่มเติมเป็ นคราวๆ) ไม่ ว่า
ทางตรงและทางอ้ อม นอกจากนี ้ ผู้ถือหน่ วยลงทุนไม่ อาจโอนหน่ วยลงทุนให้ แก่ US Person ดังนัน้ บริษัทจัดการ
จะไม่ รับลงทะเบียนการโอนหน่ วยลงทุน หากการโอนนัน้ เป็ นการโอนหรื อจําหน่ ายให้ แก่ US Person

กองทุนเปิ ด คุ้มครองเงินต้ นเพื่อการเลี ้ยงชีพ 4

27

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


นอกจากผู้ลงทุนจะต้ องศึกษาข้ อมูลในหนังสือชีช้ วนให้ เข้ าใจก่ อนตัดสินใจซือ้ หน่ วยลงทุน เพื่อผลประโยชน์ ของ
ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลและทําความเข้ าใจเกี่ยวกับ “นโยบายการลงทุน” “ประเภทหลักทรั พย์ ท่ ีจะลงทุน
“อัตราส่ วนการลงทุน” “ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม” และ “คําเตือน/ข้ อแนะนํา” ในหนังสือชีช้ วน
ส่ วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ และ/หรื อในหนั งสือชีช้ วนส่ วนข้ อมูลโครงการโดยละเอียด หากมีข้อสงสัยให้ สอบถาม
ผู้ตดิ ต่ อกับผู้ลงทุนหรื อผู้ขายหน่ วยลงทุนของกองทุน



กองทุ น รวมเป็ นนิ ติ บุ ค คลแยกต่ า งหากจากบริ ษั ท จั ด การ ดั ง นั ้น บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น ยู โ อบี
(ประเทศไทย) จํากัด จึงไม่ มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ด คุ้มครองเงินต้ นเพื่อการเลีย้ งชีพ
4 ทัง้ นี ้ ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ด คุ้มครองเงินต้ นเพื่อการเลีย้ งชีพ 4 ไม่ ได้ ขึน้ อยู่กับสถานะทางการเงิน
หรื อผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด



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



ผู้ สนใจลงทุนที่มีถ่ ินฐานอยู่ในต่ างประเทศจะต้ องเป็ นผู้ รับภาระในเรื่ องของข้ อกําหนด กฎระเบียบ และภาษี
ต่ างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนเอง



บริ ษั ท หลั ก ทรั พย์ จั ด การกองทุ น ยู โ อบี (ประเทศไทย) จํา กั ด อาจลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พย์ สิน อื่ น เพื่ อ
บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด เช่ นเดียวกันกับที่บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน
ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด ลงทุนในหลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มี
ระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมต่ อผู้ถือหน่ วยลงทุน ทัง้ นี ้ ผู้ลงทุน
สามารถขอตรวจสอบข้ อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ ท่ ีบริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย)
จํากัด หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.



หนังสือชีช้ วนส่ วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญนี ้ เป็ นเพียงการสรุ ปใจความสําคัญของหนังสือชีช้ วนส่ วนข้ อมูลโครงการเพื่อ
ความกระชั บและเข้ า ใจง่ า ยเท่ า นั น้ ทั ง้ นี ้ ในการบริ ห ารจั ด การกองทุ น บริ ษั ท จั ด การจะยึด ตามรายละเอี ย ด
โครงการจัดการกองทุนที่ได้ รับการอนุมัตจิ ากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.



ในกรณี ท่ ี ผ้ ู ล งทุ น ต้ อ งการทราบข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ผู้ ลงทุ น สามารถขอหนั ง สื อ ชี ช้ วนส่ ว นข้ อ มู ล โครงการได้ ท่ ี
บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน



ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่ อการตัดสินใจลงทุน เช่ น การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ได้ ท่ ี
สํา นั ก งานคณะกรรมการก.ล.ต. หรื อ โดยผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เนตของสํา นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(http://www.sec.or.th)



บริ ษัทจั ดการอนุ ญาตให้ พนั กงานลงทุ นในหลั กทรั พย์ เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
ประกาศต่ างๆ ที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่ าวให้ บริ ษัทจัดการทราบ
เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซือ้ ขายหลักทรั พย์ ของพนักงานได้



ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สทิ ธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สทิ ธิออกเสียงได้ ท่ บี ริษัทจัดการหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืนหรื อโดยผ่ านเครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ (www.uobam.co.th)
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ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพให้ เข้ าใจ รวมทัง้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
และขอรั บคู่มือภาษีได้ ท่ บี ริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน



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



บริ ษัทจัดการมีวิธีการติดต่ อสื่อสารข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุนกับผู้ลงทุนหลายวิธี เช่ น ทางไปรษณีย์ ผ่ านผู้สนับสนุน
การขายหรื อรั บซือ้ คืน หรื อผ่ านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้ น ผู้ลงทุนจึงควรตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าได้ รับข้ อมูล
เกี่ยวกับกองทุนครบถ้ วน ตามวิธีหรื อช่ องทางที่ผ้ ูลงทุนได้ แสดงความจํานงไว้ กับบริษัทจัดการ หากมีข้อสงสัยให้
ติดต่ อบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน



บริ ษัท จั ด การอาจปฏิเสธไม่ ให้ คําแนะนํ า การลงทุ น และไม่ ข ายหน่ วยลงทุ น ในกรณี ท่ ี ผ้ ู ส่ ั ง ซื อ้ /ผู้ ส่ ั ง สั บเปลี่ ยน
หน่ วยลงทุนปฏิเสธที่จะให้ ข้อมูลหรื อให้ ข้อมูลที่ไม่ ครบถ้ วน เพื่อประกอบการให้ คําแนะนําที่สอดรั บกับระดับ
ความเสี่ยงของกองทุนรวม และ/หรื อผู้ ส่ ังซือ้ /ผู้ ส่ ังสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนประสงค์ จะลงทุนในกองทุนที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูงกว่ าระดับความเสี่ยงที่ผ้ ู ส่ ังซือ้ /ผู้ ส่ ังสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนยอมรั บได้ และผู้ ส่ ังซือ้ /ผู้ส่ ังสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนไม่ ยนิ ยอม/ไม่ ให้ คาํ ยืนยันรั บทราบถึงระดับความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้ จากการลงทุนในกองทุนดังกล่ าว และ/
หรื อกรณีท่ ผี ้ ูส่ ังซือ้ /ผู้ส่ ังสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนไม่ ได้ นําส่ งเอกสารหลักฐานประกอบการซือ้ /สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ตามที่กาํ หนด



บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาระงับการทําธุรกรรมใดๆ กับผู้ลงทุน หากมีเหตุอันควรสงสัยว่ าผู้ลงทุน หรื อบุคคลที่
เกี่ยวข้ อง/เกี่ยวเนื่ อง/เกี่ยวพันกับผู้ลงทุน เป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง/เกี่ยวเนื่อง/เกี่ยวพันกับการฟอกเงินหรื อ
การก่ อการร้ าย หรื ออยู่ระหว่ างถูกกล่ าวโทษ/สอบสวน/ติดตาม/ต้ องสงสัย/ถูกดําเนินคดี และ/หรื อ เป็ นบุคคลที่มี
ชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้กระทําผิด (Black List) จากเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐหรื อเจ้ าหน้ าที่ขององค์ กรกํากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง
ในเรื่ องดังกล่ าว

รวบรวมข้อมูล ณ วันที ่ 31 มกราคม 2557

กองทุนเปิ ด คุ้มครองเงินต้ นเพื่อการเลี ้ยงชีพ 4
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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ / Fund Fact Sheet

Risk Level = 5

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2557

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญแสดงข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย ลักษณะผลตอบแทน ความเสี่ยง และเงื่อนไขต่างๆ ของกองทุนรวมโดยสรุป ผูล้ งทุนต้องศึกษาข้อมูลในหนังสือ
ชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญนี้ และหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มอย่างละเอียดรอบคอบก่อนการตัดสิ นใจลงทุน และเมือ่ มีข้อสงสัยควรสอบถามผูต้ ิ ดต่อกับผูล้ งทุนให้เข้าใจก่อนตัดสิ นใจซื้อหน่ วยลงทุน โดยควร
ลงทุนเมือ่ เห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิ ดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้

กองทุนเปิ ด คุ้มครองเงิ นต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4
(Capital Protection Retirement Mutual Fund 4 : CPRMF4)
ประเภทกองทุนรวม

กองทุนเปิ ดผสมเพื่อการเลี ้ยงชีพ

ได้ รับอนุมัติจัดตัง้ กองทุนรวมโดย

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัทจัดการอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

เป็ นกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้ น

นโยบายจ่ ายเงินปั นผล

ไม่จ่าย

กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมมีประกัน หรือ
กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้ น หรือไม่
ชื่อผู้ประกัน

ความถี่ในการเปิ ดซือ้ ขายหน่ วย
ลงทุน
ค่ าใช้ จ่ายรวม

 การสัง่ ซื ้อตามรอบปกติ: ทุก 5 ปี *
 การสัง่ ซื ้อก่อนครบรอบการลงทุน: ปี ละ 1 ครัง้ *
ไม่เกินร้ อยละ 5 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิถวั เฉลีย่ ระหว่างงวด
(ปั จจุบนั 1.26% ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ)

วันที่จดทะเบียน

19 ธันวาคม 2548

อายุโครงการ

ไม่กําหนด

ไม่มี

แผนภาพแสดงตําแหน่ งความเสี่ยงของกองทุนรวม
ความเสี่ยงตํา่

CPRMF4

1

2

3

กองทุนรวมตลาดเงิน
ที่ลงทุนเฉพาะ
ในประเทศ

กองทุนรวมตลาดเงินที่
ลงทุนในต่างประเทศ
บางส่วน

กองทุนรวม
พันธบัตรรัฐบาล

4

5

กองทุนรวม
ตราสารหนี ้

กองทุนรวมผสม

นโยบายการลงทุ
น
โ
ทรัพย์ สินที่กองทุนรวมลงทุน
การลงทุนของกองทุนรวมแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
ส่ วนที่ 1 เน้ นลงทุนในตราสารแห่งหนี ้ที่เป็ นตราสารภาครัฐไทย และ/หรื อตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นสองอันดับแรก และ/หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงินหรื อบัตรเงิน
ฝากที่บริ ษัทเงินทุนหรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็ นผู้ออกเพื่อการกู้ยืมหรื อรับเงินจากประชาชน
และ/หรื อเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรื อบัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เป็ นผู้ออก และ/หรื ออาจ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นที่มีความเสี่ยงตํ่า หรื อมีความเสี่ยงเทียบเคียงได้ กบั ความเสี่ยง
ในทรัพย์สินดังกล่าวข้ างต้ น ทังนี
้ ้ โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มี
มูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ส่ วนที่ 2 จะเป็ นการลงทุนในส่วนที่เหลือจากส่วนที่ 1 โดยจะลงทุนในหุ้น หุ้นกู้ และ/หรื อ
หลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนดให้ เป็ นตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ้ หรื ออนุญาตให้ ลงทุนได้
กลยุทธ์ ในการบริหารกองทุนรวม
มุง่ หวังให้ ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี ้วัด (Passive Management)

6

7

กองทุนรวม
ตราสารแห่งทุน

กองทุนรวม
หมวดอุตสาหกรรม

ความเสี่ยงสูง
8

กองทุนรวมที่ลงทุนใน
ทรัพย์สนิ ทางเลือก เช่น
ทองคํา นํ ้ามันดิบ ดัชนีสนิ ค้ า
โภคภัณฑ์ เป็ นต้ น

กองทุนรวมเหมาะกับั ผู้ลงทุนประเภทใด
ใ
ผู้ลงทุนที่ต้องการได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพและมุง่ หวัง
ผลตอบแทนที่เหมาะสมในระยะยาว และไม่ต้องการรับความเสี่ยงจากการสูญเสียเงินต้ นที่เริ่ มลงทุน

ปั จจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
1.
2.
3.
4.

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ในตลาด (Market Risk)
ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk)
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนี ้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk)

คําเตือนที่สาํ คัญ

1. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนใน
กองทุนเปิ ด คุ้มครองเงินต้ นเพื่อการเลี ้ยงชีพ 4 เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ จะไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้ องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้ รับภายในกําหนดเวลา มิฉะนัน้
ปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่ อผลตอบแทนของกองทุนรวม
จะต้ องชําระเงินเพิ่ม และ/หรื อเบี ้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
1. การเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารที่กองทุนลงทุน
3. ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ไปจําหน่าย โอน จํานํา หรื อนําไป
2. ความสามารถในการดําเนินธุรกิจและความสามารถในการชําระหนี ้ของผู้ออกตราสาร
เป็ นประกัน
3. การขาดสภาพคล่องของตราสาร
4. กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้ นเป็ นเพียงชื่อเรี ยกประเภทของกองทุนรวมที่จดั นโยบายการลงทุนเพื่อให้
เงินต้ นของผู้ถือหน่วยลงทุนมีความเสี่ยงตํ่า โดยกองทุนเปิ ด คุ้มครองเงินต้ นเพื่อการเลี ้ยงชีพ 4 มิได้
ดัชนี ชี้วดั (benchmark) ของกองทุนรวม
เกณฑ์ มาตรฐาน 1 = อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ค้ มุ ครองเงินต้ น (Core Asset Index Return) รับประกันเงินลงทุนหรื อผลตอบแทนจากการลงทุนแต่อย่างใด
เกณฑ์ มาตรฐาน 2 = ดัชนีเปรี ยบเทียบสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนสําหรับกองทุนรวมผสม
5. ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ รวมทังสอบถามรายละเอี
้
ยด
โดย ณ ปั จจุบนั คือ 50% SET Index + 25% ThaiBMA Government Bond Index + 25% เงิน
เพิ่มเติม และขอรับคู่มือภาษีได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ฝากประจํา 1 ปี เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร (BBL, SCB, KBANK)
6. กองทุนอาจจะมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใดเกิน 1 ใน 3
ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลได้ ที่
เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ www.uobam.co.th

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

ผลการดําเนิ นงาน (%) (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556)
ย้ อนหลัง

(1) สัดส่ วนประเภททรัพย์ สินที่กองทุนรวมลงทุน

กองทุนรวม
1. ตราสารทุน 7.85%
3.43%
0.16%

7.85%

2. ตราสารหนี ้ 88.56%

7.85%

88.56%

Benchmark (1)
Benchmark (2)

3. เงินฝาก 3.43%

1. ตราสารทุน3.43%
7.85%

4. สินทรัพย์อื่นๆ 0.16%

2. ตราสารหนี0.16%
้ 88.56%

ความผันผวนของผลการ
ดําเนินงาน

3. เงินฝาก 3.43%

* %ต่อปี

Information Ratio (1)**
Information Ratio (2)**

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี *

0.44%
1.42%
-3.68%
-8.46
9.79
0.13%

0.42%
1.89%
-4.43%
-10.52
8.88
0.16%

3 ปี *

ตัง้ แต่ จัดตัง้ กองทุน*

2.73% 3.66%
3.44% 3.57%
-1.82% 6.35%
-0.25
0.10
0.45
-0.87
3.19% 3.43%

5.90%
5.30%
8.62%
1.17
-2.18
4.50%

** Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จดั การกองทุนในการสร้ างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

88.56%

4. สินทรัพย์อื่นๆ 0.16%

ผลการดําเนิ นงาน (คํานวณตามปี ปฏิ ทิน)
30.00%

2556
2.73%

2555
5.84%

2554
2553
กองทุนรวม
2.04%
7.21%

25.00%Benchmark1

3.43%

3.08%

3.80%

Benchmark2

-1.82%

18.56%

2.26%

กองทุนรวม

20.00%
(2) ชื่อทรัพย์ สิน และการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
0.97%

Thaicom Plc

0.94%

Ptt Global Chemical Plc

0.93%

Cp All Plc

0.89%

Bts Group Holdings Plc

0.80%

10.00%

83.56%

BOT161A

2.93%

BOT157A

2.07%

7.21%

5.84%

5.00%

2.29%
27.73%

3.43%
2.73%

8.95%

3.08%

3.80%
2.04% 2.26%

2.42%

2.29%

2555

2554

2553

2552

0.00%
-5.00%

 รายชื่อตราสารหนีภ้ าครัฐ - Government Bond
LB15DA

21.03%

21.03%

15.00%

 รายชื่อหลักทรัพย์ - Equity Securities
Charoen Pokphand Feedmill Plc

18.56%

Benchmark1
2.42%
Benchmark2

2552 27.73%
8.95%

-1.82%

2556

* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ข้อมลการซื
ขอมู
ลการซอ้อ / ขายหนวยลงทุ
ขายหน่ วยลงทนน
 การซือ้ หน่ วยลงทุน :

หมายเหตุ : เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 ทัง้ นี ้ ผู้ถือหน่ วยลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็ น
ปั จจุบันได้ ท่ ี www.uobam.co.th

ค่าธรรมเนี ยม(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)
 ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจาก
การจัดการ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
นายทะเบียน
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
รวมค่าใช้ จ่ายทังหมด
้

ไม่เกิน 1.00%
ไม่เกิน 0.07%
ไม่เกิน 0.10%
ตามที่จ่ายจริง
ไม่เกิน 5.00%

ปั จจุบนั 1.07%(1)
ปั จจุบนั 0.03%(1)
ปั จจุบนั 0.11%(1)
ปั จจุบนั 0.00%

ปั จจุบนั 1.26%(2)
 ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วยลงทุน (% ของมูลค่ าซือ้ ขาย) (3)
ค่าธรรมเนียมการขาย
ยกเว้ นไม่เรียกเก็บ
ปั จจุบนั ยกเว้ นไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืน
ยกเว้ นไม่เรียกเก็บ
ปั จจุบนั ยกเว้ นไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนขาเข้ า ยกเว้ นไม่เรียกเก็บ
ปั จจุบนั ยกเว้ นไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนขาออก ยกเว้ นไม่เรียกเก็บ
ปั จจุบนั ยกเว้ นไม่เรียกเก็บ*
(1)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยซึง่ ได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มไว้ ด้วย

(2)

ไม่รวมค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ ้นจากการซื ้อขายหลักทรัพย์

(3)

สงวนสิทธิที่จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.00 ของมูลค่า
หน่วยลงทุนที่ใช้ คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน บวกด้ วย ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
*ค่ าธรรมเนียมมีผลกระทบต่ อผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนจะได้ รับ ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียก
เก็บค่ าธรรมเนียมดังกล่ าวก่ อนการลงทุน*

สอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ ม
 บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2000 โทรสาร 0-2786-2370-74 www.uobam.co.th
 ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี ้ชวนและโครงการและข้ อผูกพันได้ ที่
บริษัทจัดการ และ/หรอผู
บรษทจดการ
และ/หรือผู้สนันบสนุ
บสนุนการขายหรอรบซอคน
การขายหรือรับซื ้อคืน (ถ้
(ถาม)
ามี) หรอเวบไซตของบรษทจดการ
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

วันทําการซื ้อ

 ทุก ๆ รอบ 5 ปี : ในช่วง 5 วันทําการสุดท้ ายของเดือนพฤศจิกายน ของทุกรอบ
5 ปี โดยยกเว้ นส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน
 ทุก ๆ ปี : ในช่วง 5 วันทําการสุดท้ ายของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ทั ้งนี ้
บริษัทจัดการอาจเรี ยกเก็บส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกิน 1 บาทต่อ
หน่วยลงทุน

2,000 บาท
มูลค่าขันตํ
้ ่าของการซื ้อครัง้ แรก :
ไม่กําหนด
มูลค่าขันตํ
้ ่าของการครัง้ ถัดไป :
 การขายคืนหน่ วยลงทุน :
วันทําการขายคืน :
 ทุก ๆ รอบ 5 ปี : ในช่วง 5 วันทําการสุดท้ ายของเดือนพฤศจิกายน ของทุกรอบ
5 ปี โดยยกเว้ นส่วนต่างค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
 ทุก ๆ ปี : ในช่วง 5 วันทําการสุดท้ ายของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ทั ้งนี ้
บริษัทจัดการอาจเรี ยกเก็บส่วนต่างค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกิน 1 บาท
ต่อหน่วยลงทุน
ไม่กําหนด
มูลค่าขันตํ
้ ่าของการขายคืน :
ไม่กําหนด
ยอดคงเหลือขันตํ
้ ่า :
ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่ าทรัพย์ สินรายวันได้ ท่ ี
 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน
 หนังสือพิมพ์รายวัน
 ที่ www.uobam.co.th

ข้อมูลอื่นๆ

 การลงทุนในหน่ วยลงทุนไม่ ใช่ การฝากเงิน รวมทัง้ ไม่ ได้ อยู่ภายใต้ ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ ได้ รับเงินลงทุนคืน
เต็มจํานวน
 ในสถานการณ์ ไม่ ปกติ ผู้ถือหน่ วยลงทุนอาจไม่ สามารถขายคืนหน่ วยลงทุน หรืออาจได้ รับชําระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนล่ าช้ ากว่ าระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ ในหนังสือชีช้ วน
 ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่ ได้ ขนึ ้ อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
การพิจารณาร่างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ มิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 แล้ วด้ วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวม และขอ
รับรองว่ าข้ อมูลดังกล่ าวถูกต้ อง ไม่ เป็ นเท็จ และไม่ ทาํ ให้ ผ้ อู ่ นื สําคัญผิด

บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2000 โทรสาร-0 2786-2370-74
www.uobam.co.th
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กองทุนเปิ ด คุ้มครองเงินต้ นเพื่อการเลี ้ยงชีพ 4

