หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

Equity Retirement Mutual Fund : ERMF
ประเภทกองทุน

:

กองทุนรวมตราสารแห่งทุนเพื่อการเลี ้ยงชีพ ประเภทรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

อายุโครงการ

:

ไม่กําหนด

วันที่ได้ รับอนุมัตใิ ห้ จัดตัง้ และจัดการกองทุนรวม :
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม :

21 พฤศจิกายน 2545

19 ธันวาคม 2545

นโยบายการลงทุ น : “กองทุน เปิ ด หุ้น ทุน เพื่ อ การเลี ย้ งชี พ ” เป็ นกองทุน ที่ มี น โยบายที่ จ ะเน้ น การลงทุน ในตราสาร
แห่งทุนของบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อบริ ษัทที่อยู่ในระหว่างดําเนินการขอเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
นอกจากนี ้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีสินค้ าหรื อตัวแปรเป็ นหลักทรัพย์
หรื อดัชนีกลุม่ หลักทรัพย์ และ/หรื ออัตราดอกเบี ้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรื ออันดับความน่าเชื่อถือหรื อเหตุการณ์ที่มีผล
ต่อการชํ าระหนี ข้ องตราสารแห่งหนี ้ และ/หรื อสินค้ าหรื อตัวแปรอื่นใดที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กํ าหนด โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่ อป้องกันความเสี่ยง (hedging) หรื อการหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง ทัง้ นี ้
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรื อให้ ความเห็นชอบ
อนึ่ง ผู้จดั การกองทุนจะเป็ นผู้จดั สัดส่วนการลงทุน และพิจารณาถึงความจําเป็ นของการจัดหา และ/หรื อเลือกสรรวิธีการ
ป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ของกองทุน โดยจะพิจารณาให้ เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ทังนี
้ ้ เพื่อผลตอบแทนที่ดี
เป็ นหลัก
ทังนี
้ ้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) หรื อ Credit Linked Note
ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาด เศรษฐกิจ และการเมืองมีความผันผวน เกิดภัยพิบตั ิ หรื อเกิด
เหตุการณ์ไม่ปกติต่าง ๆ เป็ นต้ น และ/หรื อกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องของกฎระเบียบ จนเป็ นเหตุให้ กองทุนจําเป็ นต้ อง
ชะลอการลงทุนเป็ นการชัว่ คราว ดังนัน้ จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กําหนด
ไว้ ในโครงการตามข้ างต้ นได้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กําหนดไว้
ในโครงการตามประกาศต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ผลตอบแทนที่ผ้ ูลงทุนจะได้ จากเงินลงทุน : เมื่อกองทุนได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุน อันได้ แก่ กําไรจากส่วนต่างของ
ราคาหลักทรัพย์ เงินปั นผล และดอกเบี ้ยรับจะทําให้ มลู ค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ ้น ดังนัน้ เมื่อทําการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนจึงมี
โอกาสได้ รับกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้น

สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 12 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
คําถามและคําตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สาํ คัญของกองทุนรวม
1. กองทุนรวมนี เ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีการกําหนดประเภทของผู้ ลงทุน หรื อมีการแบ่ งชนิดของหน่ วยลงทุนหรื อไม่
อย่ างไร ?
กองทุนนี ้ไม่มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
2. กองทุนรวมนีม้ ีจาํ นวนเงินทุนโครงการเท่ าใด ?
5,000 ล้ านบาท และบริ ษัทจัดการอาจยื่นขออนุมัติเพิ่มจํานวนเงินทุนของกองทุนจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายหลังจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และไม่ถือเป็ น
การแก้ ไขโครงการ
3. กองทุนรวมนีเ้ หมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสําหรั บเงินลงทุนลักษณะใด ?
เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ผู้ลงทุนจะต้ องถือครองหน่วยลงทุน
้ วนั ที่ซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรก ดังนัน้
ไว้ จนผู้ลงทุนอายุครบ 55 ปี บริ บูรณ์ และมีการลงทุนมาแล้ วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตังแต่
เงินลงทุนที่นํามาลงทุนจะต้ องเป็ นเงินออมระยะยาว และเป็ นเงินลงทุนส่วนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ ในระดับ
ปานกลางถึงค่อนข้ างสูง
4.

ปั จจัยใดที่มีผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?
ปั จจัยที่มีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน และต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน มีดงั นี ้
 การเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารที่กองทุนลงทุน

การได้ รับผลกระทบจาก ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะตลาด อัตราดอกเบี ้ย ความผันผวนของค่าเงิน มีผลให้ ราคาตรา
สารมีการเปลี่ยนแปลงขึ ้นลงได้ เช่น ราคาของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะตลาดตลอดเวลา ซึง่
การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน จะสะท้ อนอยูใ่ นมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุน (NAV) เป็ นต้ น
 ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร

ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศักยภาพ และความเข้ มแข็งขององค์กร
ธุรกิจนันๆ
้ ซึง่ จะถูกสะท้ อนออกมาในราคาของหุ้นที่มีการขึ ้นหรื อลงในขณะนัน้ ๆ
 การขาดสภาพคล่องของตราสาร

การที่ตราสารที่กองทุนถืออยู่นนขาดสภาพคล่
ั้
อง โดยการซื ้อขายเปลี่ยนมือของตราสารมีจํานวนครัง้ และปริ มาณน้ อย
อาจทําให้ กองทุนไม่สามารถขายตราสารในช่วงเวลาและราคาที่ต้องการได้ )
5. กองทุนรวมนี เ้ ป็ นกองทุนรวมที่ มีผ้ ู ประกันเงินลงทุนหรื อเป็ นกองทุนรวมที่ม่ ุ งเน้ นจะคุ้ มครองเงินต้ นหรื อไม่
อย่ างไร ?
ไม่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุน และไม่ได้ เป็ นกองทุนคุ้มครองเงินต้ น
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6. กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่ างไร ?
วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี : ทุกวันที่ 31 ธันวาคม
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับข้ อกําหนดในการซือ้ ขายและโอนหน่ วยลงทุน
1. กองทุนรวมนีม้ ีวธิ ีการขายและรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนอย่ างไร ?
ท่านสามารถลงทุนเป็ นจํานวนเงินขั้นตํ่า ดังนี้
การสั่งซือ้ ครั ง้ แรก

การสั่งซือ้ ครั ง้ ถัดไป

2,000 บาท

ไม่กําหนด

1) การสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน
 ผ่ านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน ดังนี ้

ทุกวันทําการ ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทําการธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น.
การทํารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ให้ ถือเป็ นรายการของวันทําการซื ้อนัน้ และการทํารายการหลัง
เวลา 15.30 น. ให้ ถือเป็ นรายการของวันทําการซื ้อถัดไป
ผู้สงั่ ซือ้ หน่วยลงทุนผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืน จะต้ องชําระเงินค่าซื ้อครั ง้ เดียวเต็ม
จํานวนที่สงั่ ซื ้อ โดยชําระเป็ นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรื อคําสัง่ หักบัญชีธนาคาร หรื อวิธีอื่นใดที่บริ ษัทจัดการยอมรับ
โดยผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องลงวันที่ตามวันที่ที่สงั่ ซือ้ และขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันที่
บริษัทจัดการเปิ ดไว้ เพื่อการนี ้ของธนาคาร ดังต่อไปนี ้













ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) สาขาสุขมุ วิท
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาถนนวิทยุ
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) สาขาสาทร
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนหลังสวน
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาประตูนํ ้า
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) สํานักเพลินจิต
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน) สํานักลุมพินี
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสีลม ซอย 7

โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สงั่ ซื ้อลงบนด้ านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อ
ผลประโยชน์ของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
กรณีสงั่ ซื ้อด้ วยวิธีอื่นที่มิใช่เงินสด ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องลงวันที่ให้ บริ ษัทจัดการสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ก่อนระยะเวลาการ
เสนอขายครัง้ แรกจะสิ ้นสุดลง
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 สั่งซือ้ หน่ วยลงทุนผ่ านบริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan)
ผู้ลงทุนสามารถวางแผนการลงทุนซือ้ หน่วยลงทุนล่วงหน้ าได้ โดยสามารถเลือกระบุความถี่ในการลงทุนเป็ นราย
เดือนหรื อรายไตรมาสผ่านบริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan)
โดยผู้ลงทุนที่ประสงค์จะใช้ บริ การนี ้ จะต้ องกรอกใบคําขอใช้ บริ การการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular
Saving Plan) และจะต้ องสมัครบริ การหักบัญชีอตั โนมัติ (Direct Debit) ของธนาคารทหารไทย ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี อยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย์ (หรื อช่องทางอื่นใดที่อาจเปิ ดให้ บริ การในอนาคต)
ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรี ยกเก็บสําหรับการหักบัญชีอตั โนมัติ (Direct Debit) ถือเป็ นภาระของผู้ถือหน่วย
ลงทุน แต่ในปั จจุบนั บริ ษัทจัดการเป็ นผู้ชําระค่าธรรมเนียมธนาคารตามเกณฑ์ข้างต้ นแทนผู้ถือหน่วยลงทุน และ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 สั่งซือ้ ผ่ านระบบ PremierOnline ผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ต (Internet Trading) ผ่ าน www.uobam.co.th
ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
การทํารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือแจ้ งอนุญาตให้ ใช้ บริ การ หรื อคู่มือการใช้ งาน
ระบบพรี เมียร์ ซึง่ ในปั จจุบนั กําหนดไว้ ภายในเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื ้อให้ ถือเป็ นรายการของวันทําการซื ้อนัน้
การทํารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ให้ ถือเป็ นรายการของวันทําการซื ้อถัดไป
 ผ่ านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual Fund by Phone)
ทุกวันทําการ ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทําการธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น.
 ผ่ านระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์
ผู้สงั่ ซื ้อที่ทํารายการชําระเงินผ่านระบบนี ้ได้ จะต้ องเคยเปิ ดบัญชีกองทุน และ/หรื อบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกับบริ ษัท
จัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนมาก่อน และมีรหัสประจําตัวผู้ถือหน่วยลงทุน (Unitholder ID) แล้ ว
เพื่อที่จะใช้ ในการทํารายการชําระเงินผ่านระบบ Bill Payment โดยสามารถกระทําผ่าน 2 ช่องทางหลัก คือ
1) ผ่ านเคาน์ เตอร์ ธนาคารพาณิชย์ โดยใช้ แบบฟอร์ มชําระเงินพิเศษ (Bill Payment Form)
ตามวันและเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์
ผู้สงั่ ซื ้อสามารถทําการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ของธนาคารพาณิชย์ดงั ต่อไปนี ้
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ : กรณีชําระด้ วยเช็คจะรับชําระเฉพาะเช็คของสาขาธนาคารที่อยู่ในเขตหักบัญชีเดียวกับสาขาของธนาคารพาณิชย์ที่
ผู้สงั่ ซื ้อชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ เท่านัน้

2) ผ่ านช่ องทางอิเลคโทรนิกส์ ของธนาคาร ได้ แก่ เครื่ องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) เทเลโฟนแบงก์กิง้
(Telephone Banking) และอินเทอร์ เน็ตแบงก์กิ ้ง (Internet Banking)
ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
โดยสามารถทําการชําระเงินผ่าน 5 ธนาคาร คือ
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

ทังนี
้ ้ การทํารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ให้ ถือเป็ นรายการของวันทําการซื ้อนัน้ และการทํา
รายการหลังเวลา 15.30 น. ให้ ถือเป็ นรายการของวันทําการซื ้อถัดไป
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สําหรับจํานวนเงินสูงสุดต่อครัง้ ในการสัง่ ซื ้อของแต่ละธนาคาร จะเป็ นไปตามข้ อกําหนดในคู่มือและขันตอนการ
้
ชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งสามารถขอรับคู่มือและขันตอน
้
ดังกล่าวได้ จากบริษัทจัดการ หรื อสัง่ พิมพ์ได้ จาก www.uobam.co.th
หากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อธนาคารที่เปิ ดให้ บริการนี ้ บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ
โดยติดประกาศไว้ ณ ที่เปิ ดเผยของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืน
 กรณีส่ ังซือ้ โดยการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการเปิ ดให้ มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดที่อยูภ่ ายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการโดยจะต้ องเป็ นกองทุนเปิ ด
้ ้ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนว่าสามารถทําการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนได้ เท่านัน้ ทังนี
ไปมาระหว่างกองทุนเปิ ดต่าง ๆ นันจะต้
้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนด้ วย
หมายเหตุ :
วิธีการหรื อช่องทางการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการอาจเปิ ด และ/หรื อไม่เปิ ดให้ บริ การครบทุกช่องทาง ทังนี
้ ้ ผู้ที่ประสงค์
จะสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ ามี)

2) การรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
จํานวนเงิน
ไม่กําหนด

จํานวนหน่ วย
ไม่กําหนด

 การรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนแบบปกติ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการเงินลงทุนคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยดําเนินการขายคืนผ่านวิธีการดังต่อไปนี ้
 ผ่านบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ทุกวันทําการ ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทําการธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.00 น.
 ผ่านบริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan)
 ผ่านระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th
ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
 ผ่านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual Fund by Phone)
ทุกวันทําการ ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทําการธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.00 น.
การทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.00 น. ในวันทําการขายคืน/รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนใด ให้ ถือเป็ น
รายการของวันทําการขายคืน/รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ การทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.00 น.
ให้ ถือเป็ นรายการของวันทําการขายคืน/รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการหรื อมอบหมายให้ ผ้ ูสนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืน (ถ้ ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อ
จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรื อนําส่งโดยผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แจ้ งความประสงค์ไว้
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หมายเหตุ :
วิธีการหรื อช่องทางการรั บซือ้ คืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการอาจเปิ ด และ/หรื อไม่เปิ ดให้ บริ การครบทุกช่องทาง ทัง้ นี ้ ผู้ที่
ประสงค์จะสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)

2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ ขายหน่ วยลงทุน ?
บริ ษั ท จัด การจะไม่เ สนอขายหน่ว ยลงทุน ในประเทศสหรั ฐ อเมริ กา ดิ น แดนของประเทศสหรั ฐ อเมริ กา หรื อ ที่ ป ระเทศ
สหรัฐอเมริ กาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้ กบั คนสหรัฐอเมริ กา (“US Person”) ตามความหมายที่
กําหนดไว้ ใน Regulation S ซึง่ ออกภายใต้ กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริ กา ค.ศ. 1933 (ซึง่ ความหมายคําว่า
“US Person” อาจมีการแก้ ไขเพิ่มเติมเป็ นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้ อม นอกจากนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วย
ลงทุนให้ แก่ US Person ดังนัน้ บริ ษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนันเป็
้ นการโอนหรื อ
จําหน่ายให้ แก่ US Person
ดังนัน้ ผู้ลงทุนหรื อผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้ วแต่กรณี) จะต้ องแสดงตนในเวลาที่จองซื ้อหรื อในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วย
ลงทุน (แล้ วแต่กรณี) ว่าตนมิใช่ US Person และมิได้ เปิ ดบัญชีซื ้อขายหน่วยลงทุนเพื่อหรื อในนามของ US Person
3. กองทุนรวมนีม้ ีข้อกําหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ ขายหรื อไม่ รับซือ้ คืน
หน่ 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 นกรณี ที่เข้ าเหตุดังต่อไปนี ้ โดยได้ รับความ
เห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(1) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
หรื อ
(2) มีเหตุที่ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่า ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวไม่ถูกต้ องและผู้ดูแลผลประโยชน์ ยังไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ างจากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์
ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
ทัง้ นี ้ การเลื่อนกํ าหนดการชํ าระเงิ นค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้ อ 1 หรื อข้ อ 2 ให้ บริ ษัทจัดการปฏิ บัติตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
(1) เลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่
ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบเรื่ องดังกล่าวด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
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(3) แจ้ งการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้ อมทังจั
้ ดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้ รับความ
เห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 1 หรื อการรับรองข้ อมูลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 2 ต่อสํานักงานโดย
้ ้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
พลัน ทังนี
(4) ในระหว่างการเลื่อนกํ าหนดชําระค่าขายคืน หากมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้
บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้ องชําระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที่สง่ คําสัง่
ขายคืนก่อนหลัง
การไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว
1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืนหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื ออาจหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏ
เหตุดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทําการซื ้อขายได้ ตามปกติ
(2) บริ ษั ท จัดการพิจารณาแล้ ว มี ความเชื่ อ โดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่า เป็ นกรณี ดัง ต่อไปนี ้ โดยได้ รับ ความ
เห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจํ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรั พย์ หรื อทรัพย์ สินของกองทุนรวมเปิ 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 นแต่จะ
ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคํา
สัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แก่ผ้ ลู งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้ อเท็จจริ งดังต่อไปนี ้
(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 จักลูกค้ 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 บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
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(1) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการไม่ขาย ไม่
รั บ ซื อ้ คื น หรื อ ไม่ รั บ สับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุ น โดยพลัน และหากเป็ นเหตุ ต ามข้ อ 1 (1) หรื อ (2) ข้ างต้ น
ให้ เปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้ วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อ
คําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนัน้ ให้
สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่ขาย 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 และรายงานฐานะการลงทุนของ
้ สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิ ดรับ
กองทุนรวมเปิ ด ณ วันทําการสุดท้ ายก่อนวันรายงานนันให้
คําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการ
เปิ ดขาย รับซื ้อคืน หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น และผู้ลงทุน
ทัว่ ไปให้ ทราบถึงการเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใดๆ โดย
พลัน
2. บริ ษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ วหรื อหยุดรับคํา
สัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขาย
หน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ ้นไปและคิดเป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อย
้ ้ บริ ษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสัง่ ซื ้อ
ละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง ทังนี
หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)ที่ใช้ ในการซื ้อขายหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และแจ้ งให้ ผ้ ทู ี่ได้ มีคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
3. ในกรณี ที่วนั ทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สํานักงานได้ ประกาศกําหนดให้ เป็ นวันหยุดทํา
การของบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ ให้ บริ ษัทจัดการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน และคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
สําหรับวันดังกล่าว และต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าเกี่ยวกับการหยุดรับคําสัง่ ในกรณีดงั กล่าวไม่น้อย
กว่าห้ าวันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณี พิเศษนัน้ โดยการปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทําการทุกแห่งของ
บริ ษัท รวมทังจั
้ ดให้ มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่
ใช้ เป็ นสถานที่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
การหยุดขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่มีความจําเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้ บริ ษัทจัดการหยุด
รับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืนหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ เป็ นการชัว่ คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่
รวมแล้ วต้ องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
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4. วิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่ างไร ?
บริ ษัทจัดการเปิ ดให้ มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการ
ถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดที่อยู่ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ โดยจะต้ องเป็ นกองทุนเปิ ดที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้
ชวนว่าสามารถทําการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนได้ เท่านัน้ ทังนี
้ ้ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่างกองทุนเปิ ดต่าง
ๆ นันจะต้
้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนด้ วย
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ “สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” กองทุนนี ้กับกองทุนอื่นที่อนุญาตให้ ทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกัน
ได้ ผ่านวิธีการดังต่อไปนี ้
 ผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ทุกวันทําการ ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทําการธนาคารพาณิชย์ไทย จนถึงเวลา 15.00 น.
 ผ่านระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th
ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
 ผ่านเจ้าหน้าทีท่ างโทรศัพท์ (Mutual Fund by Phone)
ทุกวันทําการ ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทําการธนาคารพาณิชย์ไทย จนถึงเวลา 15.00 น.
การทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.00 น. จะถือเป็ นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทําการซื ้อขายนัน้
และหากทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.00 น. ให้ ถือเป็ นรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทําการซื ้อขาย
ถัดไป
หมายเหตุ :
วิธีการหรื อช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการอาจเปิ ด และ/หรื อไม่เปิ ดให้ บริ การครบทุกช่องทาง ทังนี
้ ้ ผู้ที่ประสงค์
จะสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ ามี)

5. กองทุนรวมนีก้ าํ หนดวิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจํากัดการโอนไว้ อย่ างไร ?
ไม่มี เนื่องจากไม่อนุญาตให้ โอนหน่วยลงทุน
6.

ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ าทรั พย์ สนิ สุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุนและราคาขายและรั บซือ้ คืนหน่ วย
ลงทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ท่ า นสามารถติ ด ตามมูล ค่ า หน่ ว ยลงทุน ของกองทุน ได้ จ ากหนัง สื อ พิ ม พ์ ร ายวัน หรื อ ทางเว็ บ 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 ษัทจัดการจะดําเนินการให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / ใบเสร็ จรับเงิน / ใบกํากับ
ภาษี ” ทุกครัง้ ที่มีการสัง่ ซื ้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็ นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและจะ
จั ด ส่ ง ให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ภายใน 15 วั น ทํ า การนั บ แต่ วั น ทํ า การถั ด จากวั น ที่ ปิ ดการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น
ครัง้ แรก หรื อภายใน 4 วันทําการนับแต่วนั ทําการถัดจากวันที่ซื ้อขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก อนึง่ เอกสารหลักฐานต่าง ๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรื อให้ ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อ
คืนเป็ นผู้มอบให้ แล้ วแต่กรณี
2. ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจํากัดสิทธิในเรื่ องใด ภายใต้ เงื่อนไขอย่ างไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้อาจถูกจํากัดสิทธิในเรื่ องการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน หากบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันอาจ
มีผลให้ บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลนันถื
้ อหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
บริ ษัท
จัดการจะพิจารณาไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลดังกล่าวเกินกว่าหนึ่งในสามของหน่วยลงทุนที่ได้
จําหน่ายแล้ วทังหมด
้
เว้ นแต่บคุ คลหรื อกลุม่ บุคคลดังกล่าวเข้ าข้ อยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
3. ช่ องทางและวิธีการที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สทิ ธิ
ออกเสียงของบริษัทจัดการ ?
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
- สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Centre) โทรศัพท์ 0-2263-6000
5. กองทุนรวมนีม้ ีนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่ างไร ?
ไม่มี
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการของกองทุนรวม
1. รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร
รายชื่อกรรมการ
1. นายอ่อง ซี เอ็ง
2. นายทีโอ บุน เคียต
3. นายสัญชัย อภิศกั ดิ์ศิริกลุ
4. นางสาวปิ ยพร รัตน์ประสาทพร
5. นายวนา พูลผล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร
1. นายวนา พูลผล
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
2. นายกรวุฒิ ลีนะบรรจง
กรรมการผู้จดั การ สายการลงทุน
3. นางสุนรี พิบลู ย์ศกั ดิ์กลุ
กรรมการผู้จดั การ สายปฏิบตั ิการ
4. นางสาวณัชชา สุนทรธาราวงศ์
กรรมการผู้จดั การ สายพัฒนาธุรกิจ
5.
2. จํานวนกองทุนรวมภายใต้ การบริหารจัดการของบริษัท
จํานวน 100 กองทุน (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)
3. มูลค่ าทรั พย์ สนิ สุทธิของกองทุนรวม
เท่ากับ 843,828,393.29 บาท (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)
4. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
1. คุณกรวุฒิ ลีนะบรรจง
2. คุณศิริพรรณ สุทธาโรจน์
3. คุณพัชราภา มหัทธนกุล
4. คุณอรุณศักดิ์ จรูญวงศ์นิรมล
5. คุณทิพย์วดี อภิชยั สิริ
6. คุณปราณี ศรี มหาลาภ
7. คุณสิทธิศกั ดิ์ ณัฐวุฒิ
8. คุณชัยยันต์ จันทนคีรี
9. คุณจารุวตั ร ปรี ดิ์เปรมกุล
10. คุณลินดา อุบลเรี ยบร้ อย
11. คุณวีรยุทธ ห์ลีละเมียร
12. คุณชนิษฎา วีรานุวตั ติ์
13. คุณพึงพิศ จุฬาโรจน์มนตรี
14. คุณอัญชลี งามวุฒิกลุ
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ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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15.
16.
17.
18.

คุณวรรณจันทร์ อึ ้งถาวร
คุณเอกรัตน์ อภิวฒ
ั นพร
คุณกุณฑีรา พรโรจนางกูร
คุณวริศรา โรจนสุนทรา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ(ฝ่ ายบริหารความเสี่ยง)
กรรมการ(ฝ่ ายตรวจการ)

5. รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัตกิ ารศึกษา และประสบการณ์ การทํางานที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม
รวมทัง้ หน้ าที่ความรั บผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้ อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2556)
ชื่อ ตําแหน่ ง
นายกรวุฒิ ลีนะบรรจง
ประธานเจ้ าหน้ าที่การลงทุน

การศึกษา
 M.B.A./ Northern Illinois

University, U.S.A.
 บริ หารธุรกิจบัณฑิต
(การตลาดระหว่างประเทศ) /
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย









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

 วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (สถิติ



ประยุกต์), สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริ หารศาสตร์ (เกียรตินิยม)
 วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เทคนิค
การแพทย์),
มหาวิทยาลัยมหิดล





นางสาวชนิษฎา วีรานุวัตติ์
ผู้อํานวยการอาวุโส (2),
ฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี ้ในประเทศ
และตราสารภาครัฐต่างประเทศ

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

 บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ที่เกี่ยวข้ องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม
ประธานเจ้ าหน้ าที่การลงทุน, บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย)
จํากัด
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 ายการลงทุนตราสารหนี ้
ในประเทศ และตราสารภาครัฐต่างประเทศ,
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 ายการลงทุนตราสารหนี ้,

(การเงิน), Youngstown State
บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
University, U.S.A.
 ผู้อํานวยการอาวุโส, ฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี ้,
 บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน),
บลจ.ยูโอบี (ไทย) จํากัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี ้, บลจ. ไอเอ็นจี จํากัด
 ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี ้, บลจ. บัวหลวง จํากัด
 ผู้ช่วยผู้จดั การกองทุนตราสารหนี ้, บลจ. บัวหลวง จํากัด
 บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
 ผู้อํานวยการอาวุโส (2), ฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี ้,
(การเงิน), University of
บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
Maryland, U.S.A.
 ผู้อํานวยการอาวุโส, ฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี ้,
 บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน),
บลจ.ยูโอบี (ไทย) จํากัด
 Portfolio Manager, VP บลจ. อยุธยาเจเอฟ จํากัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปฏิบตั ิการซื ้อขายตราสารหนี ้ด้ าน Dealer, บลจ.อยุธยา
เจเอฟ จํากัด
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หัวหน้ าฝ่ ายการลงทุน
ตราสารหนี ้

ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารหนี ้
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ชื่อ ตําแหน่ ง

การศึกษา

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

 วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต

นางสาวลินดา อุบลเรี ยบร้ อย
ผู้อํานวยการอาวุโส (2),
ฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี ้ในประเทศ
และตราสารภาครัฐต่างประเทศ

 บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต

นายวีรยุทธ ห์ ลีละเมียร*
ผู้อํานวยการอาวุโส (2),
ฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี ้ในประเทศ
และตราสารภาครัฐต่างประเทศ

 วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ที่เกี่ยวข้ องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม
 Investment Banking, Assistant Investment Banking
Officer Multi - Credit Operation of Thailand
 ผู้อํานวยการอาวุโส (2), ฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี ้,

(การเงิน),
บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายการลงทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน),
ตราสารหนี ้, บลจ.ยูโอบี(ไทย) จํากัด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 ผู้จดั การลงทุนตราสารหนี ้, บลจ. อยุธยาเจเอฟ จํากัด
 นักวิเคราะห์ตราสารหนี ้ วิเคราะห์เครดิตทางด้ าน
ตราสารหนี ้, บลจ. อยุธยาเจเอฟ จํากัด
 Compliance Officer, บริ ษัท ชิน คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
(มหาชน)
 ผู้อํานวยการอาวุโส (2) ฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี ้

(การเงิน), สถาบันบัณฑิต
ในประเทศ และตราสารภาครัฐต่างประเทศ,
บริ หารธุรกิจศศินทร์
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน, บลจ.ไอเอ็นจี
 บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน),
(ประเทศไทย) จํากัด
มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ
 ผู้จดั การอาวุโส ฝ่ ายการลงทุน, บริ ษัท แมนูไลฟ์
ประกันชีวิต จํากัด
 ผู้จดั การกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ ฝ่ ายผลิตภัณฑ์การเงิน,
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
 เจ้ าหน้ าที่การตลาด ฝ่ ายธุรกิจตลาดทุน,
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
 เจ้ าหน้ าที่วิเคราะห์สินเชื่อ ฝ่ ายธุรกิจ 4,
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
 ผู้อํานวยการอาวุโส (2) ฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี ้ใน

(การเงิน), University of
ประเทศ และตราสารภาครัฐต่างประเทศ, บลจ.ยูโอบี
Colorado
(ประเทศไทย) จํากัด
 บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน),  ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน, บลจ.ไอเอ็นจี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ประเทศไทย) จํากัด
 ผู้จดั การกองทุน, บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด
 ผู้จดั การกองทุน, บลจ.แอสเซทพลัส จํากัด
 ผู้จดั การกองทุน, บลจ.ธนชาต จํากัด
 ที่ปรึกษาการลงทุน, บล.ภัทร จํากัด

หน้ าที่ความ
รั บผิดชอบ

ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารหนี ้

ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารหนี ้

ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารหนี ้

* ปฏิบตั ิเป็ นหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทุนและผู้จดั การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (ถ้ ามี)
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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. บริ ษัทหลักทรัพย์ 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. บริษัทหลักทรัพย์ 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. บริ ษัทหลักทรัพย์ 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. บริ ษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด : โทรศัพท์ (02) 672-5999
36. บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) : โทร (02) 638-5000, (02) 287-6000
กองทุนเปิ ด หุ้นทุนเพื่อการเลี ้ยงชีพ
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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
ธนาคาร ซิตี ้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ
เลขที่ 399 ถนนสุขมุ วิท อาคารอินเตอร์ เชนจ์ 21
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 788-2000นอกจากหน้ าที่ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์แล้ วยังมีหน้ าที่ตามกฎหมายในการ
รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย
ช่ องทางที่ผ้ ูลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้
1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้ ที่
- บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
- เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ 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
ขึ ้นอยูก่ บั สถานะทางการเงินหรื อผลการดําเนินงานของบริ ษัทจัดการ นอกจากนี ้ กองทุนเปิ ดนี ้เป็ นกองทุนรวมที่ไม่มีประกัน (Nonguaranteed fund) ดังนัน้ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ และ/หรื อเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่มีผลกระทบทางด้ านลบต่อกองทุน หรื อ
การลงทุนของกองทุน ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนบางส่วนหรื อทังหมด
้
(possible loss) และ/หรื ออาจไม่ได้ รับชําระเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรื อทังหมด
้
และ/หรื อได้ รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในหนังสือ
ชี ้ชวน
ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ และ/หรื อเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่มีผลกระทบทางด้ านลบต่อกองทุน หรื อการลงทุนของกองทุน บริ ษัท
จัดการจะดําเนินการติดตาม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกองทุนอย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ การดําเนินการติดตามดังกล่าว จะต้ องไม่ขดั
ต่อกฎหมาย และ/หรื อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย
ได้ ประกาศกําหนด แก้ ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม เห็นชอบ สัง่ การ หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดนี ้ เมื่อเห็นว่าการลงทุน
ในกองทุนเปิ 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 :
เนื่องจากกองทุนรวมลงทุนได้ เฉพาะตราสารทุนในประเทศเท่านัน้ ดังนัน้ การลดความเสี่ยงข้ างต้ น โดยการกระจายความ
เสี่ยงประเภทนี ้จึงทําได้ ยาก ทังนี
้ ้ การบริ หารการลงทุนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในทางลบอาจทําได้ โดยการถือครองเงินสด
มากขึ ้น
2. ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk)
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะ
การเงิน และความเข้ มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึง่ จะถูกสะท้ อนออกมาในราคาของหุ้นที่มีการขึ ้นหรื อลงในขณะนัน้ ๆ
แนวทางการบริ หารความเสีย่ ง :
ความเสี่ยงประเภทนี ้สามารถลดลงได้ โดยการกระจายการลงทุนไปในบริ ษัทต่างๆ ทังที
้ ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และกลุ่ม
ธุรกิจอื่น ๆ
นอกจากนี ้ ผู้จดั การกองทุนจะทําการติดตามและศึกษาความเป็ นไปของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างใกล้ ชิด โดยการ
ออกพบผู้บริ หารและเยี่ยมชมกิจการของบริ ษัทที่กองทุนได้ ลงทุนไว้ (Company Visit) ซึ่งจะช่วยให้ กองทุนสามารถบริ หาร
ความเสี่ยงได้ ดียิ่งขึ ้น
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3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่ องของหลักทรั พย์ (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงจากการที่ตราสารที่กองทุนถืออยู่นนั ้ มีสภาพคล่องตํ่า โดยการซื ้อขายเปลี่ยนมือของตราสารมีจํานวนครัง้ และ
ปริ มาณน้ อย อันเนื่ องมาจากอุป สงค์ และอุปทานต่อตราสารในขณะนัน้ ๆ อาจทําให้ กองทุนไม่สามารถขายตราสารใน
ช่วงเวลาและราคาที่ต้องการได้
แนวทางการบริ หารความเสีย่ ง :
การบริ หารความเสี่ยงประเภทนี ้ ทําได้ โดยการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปริ มาณหลักทรัพย์หมุนเวียนในตลาด (Free Float) สูง
หรื อลงทุนในตราสารที่ผ้ อู อกเป็ นบริษัทที่ได้ รับความน่าเชื่อถือและมีศกั ยภาพที่ดี
4. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (Credit Concentration Risk)
กองทุนเปิ ดนี ้เป็ นกองทุนรวมประเภทตราสารแห่งหนี ้ ซึ่งมีการกระจายการลงทุนน้ อยกว่ากองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้ทัว่ ไป
จึงมีความเสี่ยงมากกว่าในเรื่ องของการกระจุกตัวของการลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึง่
กล่าวคือ กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวสูงในตราสารแห่งหนี ้ และ/หรื อ เงินฝาก ทังภาครั
้
ฐบาล รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และ/
หรื อสถาบันการเงินของบริ ษัทใดบริ ษัทหนึ่ง ดังนัน้ ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารหรื อ ผู้ประกันตราสารที่กองทุนไปลงทุนปฏิเสธ
การชําระเงิน หรื อไม่สามารถชําระคืนเงินต้ น และ/หรื อดอกเบี ้ยได้ ตามที่กําหนด และ/หรื อชําระไม่ครบตามจํานวน ผู้ลงทุน
อาจไม่ได้ รับเงินลงทุนคืนบางส่วนหรื อทังหมด
้
(possible loss) และ/หรื ออาจไม่ได้ รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บางส่วนหรื อทังหมด
้
และ/หรื อได้ รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ ากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวน
อย่างไรก็ดี ในขณะที่ลงทุนกองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรื อของผู้ออกตราสาร
อยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)
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อัตราส่วนการลงทุน
อัตราส่ วนการลงทุน

ERMF

กองทุนรวม
ทั่วไป

อัตราส่ วนการลงทุนในผู้ออกทรั พย์ สนิ หรื อคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (Company limit)
การลงทุน ในเงิ น ฝากของธนาคารพาณิ ช ย์ ใ นประเทศที่ มี ลงทุนไม่เกินร้ อยละ
อันดับความน่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้

25

20

การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สญ
ั ญาที่มีอันดับความ ลงทุนไม่เกินร้ อยละ
น่าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้

25

15

ลงทุนไม่เกินร้ อยละ

30

30

ลงทุนไม่เกินร้ อยละ

45

45

ลงทุนไม่เกินร้ อยละ

25

25

อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)
การลงทุนในทรัพย์สนิ ของกลุม่ กิจการใดกลุม่ กิจการหนึง่
อัตราส่ วนที่คาํ นวณตามประเภททรั พย์ สนิ (Product limit)
การลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
อัตราส่ วนการลงทุนอื่นๆ
ธุกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์
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ตารางค่าธรรมเนี ยม และค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ของรอบปี บัญชีตงั ้ แต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
อัตราตามโครงการ(1)

เรี ยกเก็บจริง(2)

ไม่เกินร้ อยละ 1.50 ต่อปี
ไม่เกินร้ อยละ 0.13 ต่อปี
ไม่เกินร้ อยละ 0.12 ต่อปี (3)

1.61
0.03
0.13

ไม่เกินร้ อยละ 0.13 ต่อปี
ตามที่จ่ายจริง
ไม่เกินร้ อยละ 5

0.01
0.02

ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้ส่ ังซือ้ หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน

อัตราตามโครงการ(1)

เรี ยกเก็บจริง(2)

1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
2. ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
3.1 กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดต้ นทาง

ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ(5)
ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ(5)

ไม่เก็บ
ไม่เก็บ

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมทัง้ หมด (ที่ประมาณการได้ )
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่ประมาณการไม่ ได้
2.1 ค่าสอบบัญชี
2.2 ค่าประกาศหนังสือพิมพ์
รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจริงทัง้ หมด(3)

3.2 กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง

1.80

อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน
อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายคืน

4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
6. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ สกุล ที่อยู่ และการออกใบหน่วยลงทุน
7. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

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 นนายทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุน และค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ ้นเกี่ยวเนื่องกับงานทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่จ่ายจริ ง
(4) ไม่รวมค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ ้นจากการซื ้อขายหลักทรัพย์
(5) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คํานวนหน่วย
ลงทุน หักด้ วย ส่วนต่างค่ารับซื ้อหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) โดยจะแจ้ งวันที่เริ่ มคิดค่าธรรมเนียมให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วันทําการ
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ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายไม่เกินร้ อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายจากที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการ บริ ษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะกระทําการดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยะจะ
ติดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้ อย 1 ฉบับเป็ นเวลา 3 วันติดต่อกัน
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ตารางสรุปผลการดําเนิ นงาน
วันจดทะเบียนกองทุน 19 ธ.ค. 45
วันสิน้ สุดรอบบัญชี
31 ธ.ค. 56

กองทุนรวม
Benchmark**
Information Ratio***
ความผันผวนของผลการ
ดําเนินงาน

ย้ อนหลัง
3 เดือน
-4.27%
-8.38%
9.66
1.26%

ย้ อนหลัง
6 เดือน
-7.71%
-10.55%
5.99
1.53%

ย้ อนหลัง
1 ปี *
2.87%
-6.72%
0.82
30.62%

ย้ อนหลัง
3 ปี *
15.69%
8.60%
2.35
26.23%

ตัง้ แต่ จัดตัง้
กองทุน*
60.37%
24.55%
50.40
29.30%

* % ต่อปี
** ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)
*** Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จดั การกองทุนในการสร้ างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับ
ความเสี่ยง
- เอกสารการวัด ผลการดํ า เนิ น งานของกองทุน รวมฉบับ นี ไ้ ด้ จัดทํ า ขึ น้ ตามมาตรฐานการวัด ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้ เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
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คําเตือน / ข้อแนะนํา


การพิจารณาร่ างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ไิ ด้ เป็ นการแสดงว่ าสํานักงานได้ รับรอง
ถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่
เสนอขายนัน้



การลงทุนในหน่ วยลงทุนมิใช่ การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนีเ้ มื่อเห็นว่ า
การลงทุนในกองทุนนีเ้ หมาะสมกับวัตถุประสงค์ การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรั บความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้
จากการลงทุนได้



ในกรณีท่ ีมีเหตุการณ์ ไม่ ปกติผ้ ูลงทุนอาจได้ รับชําระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนล่ าช้ ากว่ าระยะเวลาที่กําหนดไว้ ใน
หนังสือชีช้ วน



ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลในหนั งสือชีช้ วนให้ เข้ าใจและควรเก็บหนั งสือชีช้ วนไว้ เป็ นข้ อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต
และเมื่อมีข้อสงสัยให้ สอบถามผู้ตดิ ต่ อกับนักลงทุนให้ เข้ าใจก่ อนซือ้ หน่ วยลงทุน



กองทุนรวมเป็ นนิตบิ ุคคลแยกต่ างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน้ บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี(ประเทศไทย)จํากัด
จึงไม่ มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ด หุ้นทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ ทัง้ นี ้ ผลการดําเนินงานของ
กองทุ น เปิ ด หุ้ น ทุน เพื่ อ การเลี ย้ งชีพ ไม่ ไ ด้ ขึ น้ อยู่ ก ับ สถานะทางการเงิน หรื อ ผลการดํา เนิน งานของบริ ษัท
หลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด



บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินอื่นเพื่อบริ ษัทจัดการเช่ นเดียวกันกับที่บริ ษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมต่ อผู้ถือหน่ วยลงทุน



ผู้ ล งทุ น สามารถตรวจดู ข้ อ มู ล ที่ อ าจมี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจลงทุ น เช่ น การทํา ธุ ร กรรมกั บ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
(Connected Person) ได้ ท่ ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อโดยผ่ านเครื อข่ าย internet ของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (http//:www.sec.or.th)



ในกรณีท่ ีผ้ ูลงทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนั งสือชีช้ วนส่ วนข้ อมูลโครงการได้ ท่ ีบริ ษัท
จัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน



บริ ษัทจัดการอนุ ญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรั พย์ เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่ างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่ าวให้ บริษัทจัดการทราบ
เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซือ้ ขายหลักทรั พย์ ของพนักงานได้
•ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สทิ ธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สทิ ธิออกเสียงได้ จากประกาศที่ปิด
ไว้ หน้ าบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน
กองทุนอาจจะมีการกระจุกตัวของการถือหน่ วยลงทุนของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่ วย
ลงทุนที่จาํ หน่ ายได้ แล้ วทัง้ หมด โดยผู้ถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลได้ ท่ เี ว็บไซต์ ของบริษัทจัดการ
www.uobam.co.th






กองทุนเปิ ด หุ้นทุนพื่อการเลีย้ งชีพ มีการกระจายการลงทุนน้ อยกว่ ากองทุนรวมทั่วไป เนื่องจากมีการลงทุนใน
หลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สนิ อื่นเป็ นอัตราส่ วนมากกว่ าอัตราส่ วนการลงทุนที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด ผู้ลงทุนควรศึกษานโยบายการลงทุนของกองทุนรวมให้ เข้ าใจก่ อนซือ้ หน่ วยลงทุน
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 ผู้ลงทุนจะต้ องรั บความเสี่ยงในการชําระหนีข้ องผู้ออกตราสาร เนื่องจากภาระผูกพันในการชําระคืนเงินต้ นและ
ดอกเบีย้ ของกองทุนนีไ้ ม่ ได้ รับการประกันโดยบุคคลใด รวมทัง้ บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย)
จํากัด ดังนัน้ ความเสี่ยงที่ผ้ ูลงทุน และ/หรื อกองทุนได้ รับขึน้ อยู่กับความสามารถในการชําระหนีข้ องผู้ออกตราสาร
เท่ านัน้ (ในกรณีท่ ไี ม่ มีผ้ ูรับรอง ผู้รับอาวัล หรื อผู้คาํ ้ ประกันตราสาร)
 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าผู้ขายหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานั กงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
 ผู้สนใจลงทุนที่มีถ่ นิ ฐานอยู่ในต่ างประเทศจะต้ องเป็ นผู้รับภาระในเรื่ องของข้ อกําหนด กฎระเบียบ และภาษีต่าง ๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนเอง
 บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด อาจลงทุนในหลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินอื่นเพื่อบริ ษัท
หลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด เช่ นเดียวกันกับที่บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี
(ประเทศไทย) จํากัด ลงทุนในหลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่
ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมต่ อผู้ถือหน่ วยลงทุน ทัง้ นี ้ ผู้ลงทุนสามารถขอ
ตรวจสอบข้ อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ ท่ ี บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 หนังสือชีช้ วนส่ วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญนี ้ เป็ นเพียงการสรุ ปใจความสําคัญของหนังสือชีช้ วนส่ วนข้ อมูลโครงการเพื่อ
ความกระชับและเข้ าใจง่ ายเท่ านัน้ ทัง้ นี ้ ในการบริหารจัดการกองทุน บริษัทจัดการจะยึดตามรายละเอียดโครงการ
จัดการกองทุนที่ได้ รับการอนุมัตจิ ากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 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 อเท็จจริงใด ๆ
ให้ บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนั บสนุ นการขายหรื อรั บซือ้ คืนทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยแจ้ งไว้ ทัง้ นี ้
บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน อาจพิจารณาขอข้ อมูลหรื อเอกสารเพิ่มเติม ทัง้ ก่ อนและ
ภายหลั งการลงทุนในกองทุนไปแล้ ว เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของ
ประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้ อง หรื อเพื่อให้ เป็ นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรื อการตีความ หรื อการสั่งการของ
หน่ วยงานที่มีอาํ นาจตามกฎหมาย
 บริ ษัทจัดการมีวิธีการติดต่ อสื่อสารข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุนกับผู้ลงทุนหลายวิธี เช่ น ทางไปรษณีย์ ผ่ านผู้สนับสนุ น
การขายหรื อรั บซือ้ คืน หรื อผ่ านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้ น ผู้ลงทุนจึงควรตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าได้ รับข้ อมูล
เกี่ยวกับกองทุนครบถ้ วน ตามวิธีหรื อช่ องทางที่ผ้ ูลงทุนได้ แสดงความจํานงไว้ กับบริ ษัทจัดการ หากมีข้อสงสัยให้
ติดต่ อบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน
 บริษัทจัดการอาจปฏิเสธไม่ ให้ คาํ แนะนําการลงทุน และไม่ ขายหน่ วยลงทุนในกรณีท่ ผี ้ ูส่ ังซือ้ /ผู้ส่ ังสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ปฏิเสธที่จะให้ ข้อมูลหรื อให้ ข้อมูลที่ไม่ ครบถ้ วน เพื่อประกอบการให้ คําแนะนําที่สอดรั บกับระดับความเสี่ยงของ
กองทุนรวม และ/หรื อผู้ส่ ังซือ้ /ผู้ส่ ังสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนประสงค์ จะลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่ า
ระดับความเสี่ยงที่ผ้ ูส่ ังซือ้ /ผู้ส่ ังสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนยอมรั บได้ และผู้ส่ ังซือ้ /ผู้ส่ ังสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนไม่ ยนิ ยอม/
ไม่ ให้ คํายืนยันรั บทราบถึงระดับความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้ จากการลงทุนในกองทุนดังกล่ าว และ/หรื อกรณีท่ ีผ้ ูส่ ังซือ้ /ผู้ส่ ัง
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนไม่ ได้ นําส่ งเอกสารหลักฐานประกอบการซือ้ /สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามที่กาํ หนด
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 บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาระงับการทําธุ รกรรมใดๆ กับผู้ลงทุน หากมีเหตุอันควรสงสัยว่ าผู้ลงทุน หรื อบุคคลที่
เกี่ยวข้ อง/เกี่ยวเนื่อง/เกี่ยวพันกับผู้ลงทุน เป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง/เกี่ยวเนื่อง/เกี่ยวพันกับการฟอกเงินหรื อการ
ก่ อการร้ าย หรื ออยู่ระหว่ างถูกกล่ าวโทษ/สอบสวน/ติดตาม/ต้ องสงสัย/ถูกดําเนินคดี และ/หรื อ เป็ นบุคคลที่มีช่ ืออยู่
ในบัญชีรายชื่อผู้กระทําผิด (Black List) จากเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐหรื อเจ้ าหน้ าที่ขององค์ กรกํากับดูแลที่เกี่ยวข้ องในเรื่ อง
ดังกล่ าว

รวบรวมข้อมูล ณ วันที ่ 31 มกราคม 2557

กองทุนเปิ ด หุ้นทุนเพื่อการเลี ้ยงชีพ
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หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ / Fund Fact Sheet

Risk Level = 6

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2557

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

กองทุนเปิ ด หุ้นทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ
(Equity Retirement Mutual Fund : ERMF)
ประเภทกองทุนรวม

กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ที่มีการกระจายการลงทุนน้ อยกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน

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

ไม่ใช่

นโยบายจ่ ายเงินปั นผล

ไม่จ่าย

กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมมีประกัน หรือ
กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้ น หรือไม่
ชื่อผู้ประกัน

ความถี่ในการเปิ ดซือ้ ขายหน่ วย
ลงทุน
ค่ าใช้ จ่ายรวม

ทุกวันทําการ

วันที่จดทะเบียน

19 ธันวาคม 2545

ไม่เกินร้ อยละ 5 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถวั เฉลี่ย
ระหว่างงวด (ปั จจุบนั 1.80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

อายุโครงการ

ไม่กําหนด

ไม่มี

แผนภาพแสดงตําแหน่ งความเสี่ยงของกองทุนรวม
ERMF

ความเสี่ยงตํา่

ความเสี่ยงสูง

1

2

3

4

5

6

กองทุนรวมตลาดเงิน
ที่ลงทุนเฉพาะ
ในประเทศ

กองทุนรวมตลาดเงินที่
ลงทุนในต่างประเทศ
บางส่วน

กองทุนรวม
พันธบัตรรัฐบาล

กองทุนรวม
ตราสารหนี ้

กองทุนรวมผสม

กองทุนรวม
ตราสารแห่งทุน

นโยบายการลงทุน
ทรัพย์ สินที่ กองทุนรวมลงทุน
เน้ นการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อบริ ษัทที่อยู่
ในระหว่างดําเนินการขอเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

7

8

กองทุนรวม
กองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สนิ
หมวดอุตสาหกรรม
ทางเลือก เช่น ทองคํา
นํ ้ามันดิบ ดัชนีสนิ ค้ าโภคภัณฑ์
เป็ นต้ น

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด
ผู้ลงทุนที่ต้องการได้ รับสิทธิประโชน์ทางภาษีของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชี
้ พ และมุง่ หวัง
ผลตอบแทนที่สงู จากการลงทุนระยะยาวในตลาดหุ้น โดยสามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของ
ตลาดหุ้นได้

ปั จจัยความเสี่ยงที่สาํ คัญ
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ในตลาด (Market Risk)
2. ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk)
3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk)
4. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (Credit Concentration Risk)

กลยุทธ์ ในการบริหารกองทุนรวม
มุง่ หวังให้ ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี ้วัด (Active Management)

ปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่ อผลตอบแทนของกองทุนรวม
1. การเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารที่กองทุนลงทุน
2. ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร
3. การขาดสภาพคล่องของตราสาร

ดัชนี ชี้วดั (benchmark) ของกองทุนรวม
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)

คําเตือนที่สาํ คัญ
1. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนใน
กองทุนเปิ ด หุ้นทุนเพื่อการเลี ้ยงชีพ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การ
ลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
2. ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ไปจําหน่าย โอน จํานํา หรื อ
นําไปเป็ นประกัน
3. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพจะไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้ องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้ รับภายในกําหนดเวลา มิฉะนัน้
จะต้ องชําระเงินเพิ่ม และ/หรื อ เบี ้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
4. กองทุนรวมมีการกําหนดอัตราส่วนการลงทุนไว้ เป็ นการเฉพาะ โดยมีการกระจายการลงทุนน้ อย
กว่ากองทุนรวมตราสารทุนทัว่ ไป จึงมีความเสี่ยงมากกว่าในเรื่ องของการกระจุกตัวของการลงทุนใน
บริ ษัทใดบริ ษัทหนึ่ง
5. กองทุนอาจจะมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลได้ ที่เว็บไซต์
ของบริ ษัทจัดการ www.uobam.co.th

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

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

(1) สัดส่ วนประเภททรัพย์ สินที่กองทุนรวมลงทุน
2.74%

5.73%

3 เดือน

กองทุนรวม

1. ตราสารทุน 91.53%
1. ตราสารทุน 91.53%
91.53%
2. เงินฝาก 5.73%

5.73%

2. เงินฝาก 5.73% 2.74%
3. สินทรัพย์อื่นๆ 2.74%

6 เดือน

1 ปี *

3 ปี *

ตัง้ แต่ จดั ตัง้ กองทุน*

-4.27% -7.71% 2.87% 15.69%
-8.38% -10.55% -6.72% 8.60%
9.66
5.99
0.82
2.35
1.26% 1.53% 30.62% 26.23%

Benchmark
Information Ratio **
ความผันผวนของผลการ

60.37%
24.55%
50.40
29.30%

ดําเนินงาน

91.53%
3. สินทรัพย์อื่นๆ 2.74%

* %ต่อปี
** Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จดั การกองทุนในการสร้ างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

ผลการดําเนิ นงาน (คํานวณตามปี ปฏิ ทิน)

(2) ชื่อทรัพย์ สิน และการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก
 รายชื่อหลักทรัพย์ - Equity Securities
Thaicom Plc

10.15%

Charoen Pokphand Feedmill Plc

9.27%

Ptt Global Chemical Plc

8.97%

Cp All Plc

7.86%

Ptt Exploration And Production Plc

7.80%

 กลุ่มหลักทรัพย์ - Equity
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

19.36%

อาหารและเครื่ องดื่ม

14.81%

พลังงานและสาธารณูปโภค

14.77%

ขนส่ง

11.51%

เคมีภณ
ั ฑ์และพลาสติก

9.90%

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 30 มิ ถนุ ายน 2556)
 ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่ อปี ของ NAV)
การจดการ
การจั
ดการ
ไม่เกิน 1.50%
ไมเกน
ปั จจบับน 1.61%
ปจจุ
1 61%((1))
ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.13%
ปั จจุบนั 0.03%(1)
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.12%
ปั จจุบนั 0.13%(1)
ค่าสอบบัญชี
ไม่เกิน 0.10%
ปั จจุบนั 0.01%(1)
ค่าประกาศหนังสือพิมพ์
ตามที่จ่ายจริ ง
ปั จจุบนั 0.02%(1)
รวมค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
ไม่เกิน 5.00 %
ปั จจุบนั 1.80% (2)
 ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่ วยลงทุน (% ของมูลค่ าซือ้ ขาย)
ค่าธรรมเนียมการขาย
ปั จจุบนั ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ
ยกเว้ น(4)
(4)
ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืน
ปั จจุบนั ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ
ยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนขาเข้ า ยกเว้ น(4)
ปั จจุบนั ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ
(4)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนขาออก ยกเว้ น
ปั จจุบนั ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ(3)
(1)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายซึง่ ได้ รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มไว้ ด้วย

(2)

ไม่รวมค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ ้นจากการซื ้อขายหลักทรัพย์

(3)

ยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นขาออก เฉพาะในกรณีที่เป็ นการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
ระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการเอง

(4)

บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.00 โดย
จะแจ้ งวันที่เริ่ มคิดค่าธรรมเนียมให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วันทําการ
*ค่ าธรรมเนียมมีผลกระทบต่ อผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนจะได้ รับ ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียก
เก็บค่ าธรรมเนียมดังกล่ าวก่ อนการลงทุน*

80.00%
70.00%
กองทุ
นรวม
60.00%
Benchmark
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
-10.00%
-20.00%

2556
2.87%
-6.70%

48.99%

2555
กองทุนรวม 2554
48.99%
-4.10%
Benchmark
35.76% -0.72%

2553
44.04%
40.60%

73.14%

2552
73.14%
63.25%

63.25%

44.04%
40.60%
35.76%

2.87%

‐0.72%
‐4.10%

‐6.70%

2556

2555

2554

2553

2552

* ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการซื้อ / ขายหน่ วยลงทุน
 การซือ้ หน่ วยลงทุน : ตัง้ แต่ เวลาเปิ ดทําการธนาคารพาณิชย์ ไทย ถึงเวลา 15.30 น.
ทุกวนทาการ
วัวนทาการซอ
นทําการซื ้อ
ทกวั
นทําการ
2,000 บาท
มูลค่าขันตํ
้ ่าของการซื ้อครัง้ แรก
ไม่กําหนด
มูลค่าขันตํ
้ ่าของการครัง้ ถัดไป
 การขายคืนหน่ วยลงทุน : ตัง้ แต่ เวลาเปิ ดทําการธนาคารพาณิชย์ ไทย ถึงเวลา 15.00 น.
ทุกวันทําการ
วันทําการขายคืน
ไม่กําหนด
มูลค่าขันตํ
้ ่าของการขายคืน
ไม่กําหนด
ยอดคงเหลือขันตํ
้ ่า
ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่ าทรัพย์ สินรายวันได้ ท่ ี
 บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
 หนังสือพิมพ์รายวัน
 NAV Center ที่ www.uobam.co.th

ข้อมูลอื่นๆ
- ไม่มี สอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ ม
 บริ ษัทหลักทรัพย์จดั 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

 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 าระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในหนังสือชีช้ วน
 ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมไม่ ได้ ขนึ ้ อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
การพิจารณาร่างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ มิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคา
หรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
ฐ ้ รู ับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนุ รวม และขอ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการกองทุนุ รวมได้ สอบทานข้ อมูลู ในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุุปข้ อมูลู สําคัญ ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 แล้ วด้ วยความระมัดระวังในฐานะผู
รับรองว่ าข้ อมูลดังกล่ าวถูกต้ อง ไม่ เป็ นเท็จ และไม่ ทาํ ให้ ผ้ ูอ่ นื สําคัญผิด

บริษทั หลักทรัพย์ จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
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