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หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมลูกองทนุรวม 
 

กองทนุเปิด ออมทรพัยเ์พ่ือการเลี้ยงชีพ 

Saving Retirement Mutual Fund 

                   
ประเภทกองทุน  : กองทนุรวมตราสารหนีเ้พ่ือการเลีย้งชีพ ประเภทรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ กองทนุรวม

เพ่ือการเลีย้งชีพท่ีมีการกระจายการลงทนุน้อยกวา่เกณฑ์มาตรฐาน (Specific 
Retirement Mutual Fund) 

อายุโครงการ  : ไมกํ่าหนด 

วันที่ได้รับอนุมัตใิห้จัดตัง้และจัดการกองทุนรวม : 29 ตลุาคม 2547 

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม :   22 ธนัวาคม 2547 

นโยบายการลงทุน :  
“กองทุนเปิด ออมทรัพย์เพ่ือการเลีย้งชีพ” เป็นกองทุนท่ีมีนโยบายท่ีเน้นลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนีร้ะยะสัน้ 
ตัว๋สญัญาใช้เงิน ตัว๋แลกเงิน และ/หรือ เงินฝาก ทัง้ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนท่ีให้ผลตอบแทนเหมาะสม เป็นต้น 

ทัง้นี ้กองทนุจะไม่ลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หรือตราสารหนีท่ี้มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note) หรือ Credit Linked Note 

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน :     
โอกาสท่ีจะได้รับกําไรจากมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้อนัเน่ืองมาจากดอกเบีย้รับหรือสว่นตา่งของราคาของตราสารหนี ้ท่ีกองทนุ
ลงทนุไว้ โดยผู้ลงทนุจะได้รับกําไรดงักลา่วเม่ือทําการขายคืนหน่วยลงทนุ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 10 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
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 คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบักองทนุรวม 
 
 

   คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับลักษณะที่สาํคัญของกองทุนรวม 
 

1. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีการกาํหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่
อย่างไร ? 

 กองทนุนีไ้มมี่การกําหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือไมมี่การแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุ 

2. กองทุนรวมนีมี้จาํนวนเงนิทุนโครงการเท่าใด ? 

5,000 ล้านบาท และบริษัทจดัการอาจย่ืนขออนมุติัเพิ่มจํานวนเงินทนุของกองทนุจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายหลงัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และไม่ถือเป็น
การแก้ไขโครงการ 

3. กองทุนรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสาํหรับเงนิลงทุนลักษณะใด ? 

เพ่ือให้ผู้ลงทนุได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษี ในการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ผู้ลงทนุจะต้องถือหน่วยลงทนุไว้
ไม่น้อยกว่า 5 ปี นบัตัง้แต่วนัซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรก และไถ่ถอนหน่วยลงทนุดงักลา่วเม่ือมีอายไุม่ต่ํากว่า 55 ปีบริบรูณ์ 
ดงันัน้ เงินลงทนุท่ีนํามาลงทนุจะต้องเป็นเงินออมระยะยาว และเป็นเงินลงทนุสว่นท่ียอมรับความเส่ียงจากการลงทนุได้
ในระดบัต่ําถงึปานกลาง 

4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน ? 

โดยปกติการลงทนุในตราสารหนี ้เงินลงทนุของทา่นอาจจะได้รับผลกระทบจากปัจจยัตา่ง ๆ ดงันี ้

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

 การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้ ซึง่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาตลาดของตราสารหนีท่ี้กองทนุลงทนุ (Interest 
Rate Risk and Market Risk) 

5. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่ มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 
อย่างไร ? 

ไมมี่ผู้ประกนัเงินลงทนุ และไมไ่ด้เป็นกองทนุคุ้มครองเงินต้น 

6. กองทุนรวมนีมี้รอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี  :  ทกุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับข้อกาํหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 

1. กองทุนรวมนีมี้วธีิการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 

การส่ังซือ้ครัง้แรก การส่ังซือ้ครัง้ถัดไป 

2,000 บาท ไมกํ่าหนด 

1) การส่ังซือ้หน่วยลงทุน 

 ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ดงันี ้

ทุกวันทาํการ ตัง้แตเ่วลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ไทยจนถงึเวลา 15.30 น.  

การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุก่อนเวลา 15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือ้นัน้ และการทํารายการ
หลงัเวลา 15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือ้ถดัไป  

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน จะต้องชําระเงินค่าซือ้ครัง้เดียวเต็ม
จํานวนท่ีสัง่ซือ้ โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสัง่หกับญัชีธนาคาร หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการยอมรับ 
โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีตามวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพ่ือบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัท่ี
บริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนีข้องธนาคาร ดงัตอ่ไปนี ้ 

 ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ  
 ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จํากดั (มหาชน) สาขาเพชรบรีุ  
 ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) สาขาสขุมุวิท  
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) สาขาถนนวิทย ุ 
 ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) สํานกังานใหญ่  
 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) สาขาสาทร  
 ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) สาขาถนนหลงัสวน  
 ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) สํานกังานใหญ่  
 ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) สาขาประตนํูา้  
 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) สํานกัเพลนิจิต  
 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) สํานกัลมุพินี  
 ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) สาขาสีลม ซอย 7  

โดยระบช่ืุอ ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัท์ของผู้สัง่ซือ้ลงบนด้านหลงัของเช็คเพ่ือความสะดวกในการติดต่อและเพ่ือ
ผลประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

กรณีสัง่ซือ้ด้วยวิธีอ่ืนท่ีมิใช่เงินสด ผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีให้บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลา
การเสนอขายครัง้แรกจะสิน้สดุลง  

 ส่ังซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 

ผู้ลงทนุสามารถวางแผนการลงทนุซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้าได้โดยสามารถเลือกระบคุวามถ่ีในการลงทนุเป็นราย
เดือนหรือรายไตรมาสผา่นบริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan)  

โดยผู้ ลงทุนท่ีประสงค์จะใช้บริการนี ้จะต้องกรอกใบคําขอใช้บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ 
(Regular Saving Plan) และจะต้องสมคัรบริการหกับญัชีอตัโนมติั (Direct Debit) ของธนาคารทหารไทย 
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ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา และธนาคารไทยพาณิชย์ (หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีอาจ
เปิดให้บริการในอนาคต) ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมท่ีธนาคารเรียกเก็บสําหรับการหกับญัชีอตัโนมติั (Direct Debit) ถือ
เป็นภาระของผู้ ถือหน่วยลงทนุ แต่ในปัจจุบนับริษัทจดัการเป็นผู้ ชําระค่าธรรมเนียมธนาคารตามเกณฑ์ข้างต้น
แทนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการชําระค่าธรรมเนียมดงักลา่วโดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบลว่งหน้า  

 ส่ังซือ้ผ่านระบบ PremierOnline ผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th  

ตลอด 24 ช่ัวโมง ทุกวัน  

การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในเวลาท่ีได้ระบไุว้ในหนงัสือแจ้งอนญุาตให้ใช้บริการ หรือคู่มือการใช้งาน
ระบบพรีเมียร์ ซึง่ในปัจจบุนักําหนดไว้ภายในเวลา 15.30 น. ในวนัทําการซือ้ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือ้
นัน้ การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุหลงัเวลา 15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือ้ถดัไป  

 ผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual Fund by Phone)  

ทุกวันทาํการ ตัง้แตเ่วลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ไทยจนถงึเวลา 15.30 น. 

 ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์  

ผู้สัง่ซือ้ท่ีทํารายการชําระเงินผ่านระบบนีไ้ด้ จะต้องเคยเปิดบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุกบั
บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนมาก่อน และมีรหสัประจําตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุ (Unitholder 
ID) แล้ว เพ่ือท่ีจะใช้ในการทํารายการชําระเงินผ่านระบบ Bill Payment โดยสามารถกระทําผ่าน 2 ช่องทางหลกั 
คือ 

1) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ โดยใช้แบบฟอร์มชําระเงินพิเศษ (Bill Payment Form)  
ตามวันและเวลาทาํการของธนาคารพาณิชย์ 

ผู้สัง่ซือ้สามารถทําการชําระเงินผา่นเคาน์เตอร์ ของธนาคารพาณิชย์ดงัตอ่ไปนี ้

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 
ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุ :  กรณีชําระด้วยเช็คจะรับชําระเฉพาะเช็คของสาขาธนาคารท่ีอยู่ในเขตหักบญัชีเดียวกับสาขาของธนาคาร
พาณิชย์ท่ีผู้สัง่ซือ้ชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์เท่านัน้  

2) ผ่านช่องทางอิเลคโทรนิกส์ของธนาคาร ได้แก่ เคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM) เทเลโฟนแบงก์กิง้ 
(Telephone Banking) และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง้ (Internet Banking)  
ตลอด 24 ช่ัวโมง ทุกวัน  

โดยสามารถทําการชําระเงินผา่น 5 ธนาคาร คือ 

ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 
ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)  

ทัง้นี ้การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุก่อนเวลา 15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือ้นัน้ และการทํา
รายการหลงัเวลา 15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือ้ถดัไป  

สําหรับจํานวนเงินสงูสดุต่อครัง้ในการสัง่ซือ้ของแต่ละธนาคาร จะเป็นไปตามข้อกําหนดในคู่มือและขัน้ตอน
การชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุผ่านช่องทาง Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งสามารถขอรับคู่มือและ
ขัน้ตอนดงักลา่วได้จากบริษัทจดัการ หรือสัง่พิมพ์ได้จาก www.uobam.co.th  
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หากมีการเปล่ียนแปลงรายช่ือธนาคารท่ีเปิดให้บริการนี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบ โดยติดประกาศไว้ ณ ท่ีเปิดเผยของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืน 

 กรณีส่ังซือ้โดยการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการเปิดให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถ
สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุเปิดท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการโดยจะต้องเป็นกองทนุ
เปิดท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนวา่สามารถทําการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุได้เท่านัน้ ทัง้นี ้การสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุไปมาระหวา่งกองทนุเปิดตา่ง ๆ นัน้จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนด้วย 

หมายเหตุ :   

วิธีการหรือช่องทางการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวข้างต้น บริษัทจดัการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุกช่องทาง ทัง้นี ้ผู้ ท่ี
ประสงค์จะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

2) การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

จํานวนเงนิ จํานวนหน่วย 
ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้เงินทนุคืนได้ 2 กรณี ดงันี ้ 

 การรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัต ิ (Auto Redemption) 

บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัของกองทนุเปิด ไทย 
ไลฟ์ไซเคิล 2025 ทัง้จํานวนของผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายไปยงักองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ หรือกองทนุอ่ืน
ใดตามท่ีได้แสดงความจํานง 1 วนัทําการก่อนวนัท่ีสิน้สดุอายุโครงการ โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุแล้ว อนึ่งภายหลงัจากท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ 
หรือกองทุนอ่ืนใดตามท่ีได้แสดงความจํานงแล้วผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการขายคืน หรือสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุไปยงักองทนุอ่ืนได้อีก โดยให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนของกองทนุเปิด ไทย แคช 
แมเนจเม้นท์ หรือกองทนุอ่ืนใดท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุใดๆ (ถ้ามี) เฉพาะการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ซึง่เกิดจากการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมาจากกองทนุเปิด ไทย ไลฟ์ไซเคิล 2025 เทา่นัน้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุทุก
ราย ทัง้จํานวน 1 วนัทําการก่อนวนัท่ีสิน้สดุอายโุครงการไปยงักองทนุเปิดอ่ืนท่ีมิใช่กองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจ
เม้นท์ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัทําการ 

 การรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบปกต ิ  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีต้องการเงินลงทุนคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยดําเนินการขายคืนผ่านวิธีการ
ดงัตอ่ไปนี ้ 

 ผา่นบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

ทุกวันทาํการ ตัง้แตเ่วลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ไทยจนถงึเวลา 15.00 น. 

 ผา่นบริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan) 
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 ผา่นระบบ Premier Online (Internet Trading) ผา่น www.uobam.co.th 
ตลอด 24 ช่ัวโมง ทุกวัน  

 ผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์ (Mutual Fund by Phone)  
ทุกวันทาํการ ตัง้แตเ่วลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ไทยจนถงึเวลา 15.00 น.  

การทํารายการขายคืนหน่วยลงทนุภายในเวลา 15.00 น. ในวนัทําการขายคืน/รับซือ้คืนหน่วยลงทนุใด ให้ถือเป็น
รายการของวนัทําการขายคืน/รับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ การทํารายการขายคืนหน่วยลงทนุภายหลงัเวลา 15.00 
น. ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการขายคืน/รับซือ้คืนหน่วยลงทนุถดัไป 

บริษัทจดัการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะระบุช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดย
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้  

หมายเหตุ : 

วิธีการหรือช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่าวข้างต้น บริษัทจดัการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทกุช่องทาง ทัง้นี ้ผู้ ท่ี
ประสงค์จะสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

2.  กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ีประเทศ
สหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไมเ่สนอขายหน่วยลงทนุให้กบัคนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตามความหมาย
ท่ีกําหนดไว้ใน Regulation S ซึง่ออกภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึง่ความหมาย
คําว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่อาจ
โอนหน่วยลงทนุให้แก่ US Person ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการ
โอนหรือจําหน่ายให้แก่ US Person 

ดงันัน้ ผู้ลงทนุหรือผู้ รับโอนหน่วยลงทนุ (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาท่ีจองซือ้หรือในเวลาลงทะเบียนรับโอน
หน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) ว่าตนมิใช่ US Person และมิได้เปิดบญัชีซือ้ขายหน่วยลงทนุเพ่ือหรือในนามของ US 
Person 

3. กองทุนรวมนีมี้ข้อกาํหนดเก่ียวกับการเล่ือนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน
หน่วยลงทุนตามคาํส่ังที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคาํส่ังซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ? 

การเล่ือนกําหนดเวลาชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

1.   บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตดุงัต่อไปนี ้โดยได้รับความ
เหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(1)  มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตสุมผล หรือ  
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(2)  มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึง่เหตุ
ดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม  

2. ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่า ราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุดงักลา่วไมถ่กูต้องและผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงาน
การชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องนัน้ตา่งจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่ง
สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

ทัง้นี ้การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามข้อ 1 หรือข้อ 2 ให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)   เล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้น
แตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน  

(2) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเล่ือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดย
พลนั 

(3)  แจ้งการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทัง้จดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตผุลของการเล่ือน และหลกัฐานการได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 2 ต่อ
สํานกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้  

(4)  ในระหว่างการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักล่าว ให้
บริษัทจดัการกองทนุรวมรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัท่ีส่ง
คําสัง่ขายคืนก่อนหลงั 

การไมข่าย หรือไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว 

1.  บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ 
ในกรณีท่ีปรากฏเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 

(1)    ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ  

(2)    บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี ้โดยได้รับความ
เหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(ก)   มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตสุมผล   

(ข)  ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  

(ค)   มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้การไมข่าย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ 
คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกินหนึ่งวนัทําการ เว้น
แตจ่ะได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน  

(3)   เป็นการไมข่ายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับคํา
สัง่ซือ้ หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ แก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเทจ็จริงดงัตอ่ไปนี ้ 
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(ก)   บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําดงัตอ่ไปนี ้ 

1.      การกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  

2.      การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ  

3.      การกระทําท่ีเป็นการปฏิบติัตามคําสัง่เก่ียวกบัการยึดหรืออายดัทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้ มีอํานาจ
ตามกฎหมาย  

(ข)   บริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ใน
สาระสําคญั  

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

(1)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย 
ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1 (1) หรือ (2) ข้างต้น  
ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือ
คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนัด้วย  

(2) รายงานการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือ
คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ให้
สํานกังานทราบโดยพลนั  

(3)    ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุหรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขาย
คืน หรือคําสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามข้อ 1 (1) และ (2) ข้างต้น เกินหนึ่งวันทําการ ให้บริษัทจัดการ
ดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ก่อนการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

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

(ข)   แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึง
การเปิดขาย รับซือ้คืน หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืน และผู้
ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการ
ใดๆ โดยพลนั 

2.     บริษัทจัดการจะหยดุการขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้วหรือหยุด
รับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 
และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดย
ราคาขายหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็น
อตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศหยดุการขายหน่วยลงทนุ 
หยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อทกุแห่ง
ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)ท่ีใช้ในการซือ้ขายหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ท่ีได้มีคําสัง่
ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั 
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3.     ในกรณีท่ีวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัท่ีสํานกังานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวนัหยดุ
ทําการของบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจดัการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน และคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุสําหรับวนัดงักลา่ว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับคําสัง่ในกรณีดงักลา่ว
ไม่น้อยกว่าห้าวนัทําการก่อนถึงวนัหยดุทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยการปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีทําการทกุ
แห่งของบริษัท รวมทัง้จดัให้มีประกาศดงักล่าวไว้ ณ สถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

การหยดุขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัท
จดัการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลา
ท่ีเห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 

4. วธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ? 

บริษัทจดัการเปิดให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียน
การถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ โดยจะต้องเป็นกองทนุเปิดท่ีระบไุว้ใน
หนงัสือชีช้วนว่าสามารถทําการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุได้เท่านัน้ ทัง้นี ้การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไปมาระหว่าง
กองทนุเปิดตา่ง ๆ นัน้จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนด้วย 

โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถ “สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ” กองทนุนีก้บักองทนุอ่ืนท่ีอนญุาตให้ทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
กนัได้ ผา่นวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

 ผ่านบริษัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซ้ือคืน 

ทุกวันทาํการ ตัง้แตเ่วลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ไทย จนถงึเวลา 15.00 น.  

 ผ่านระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th 
ตลอด 24 ช่ัวโมง ทุกวัน  

 ผ่านเจ้าหนา้ทีท่างโทรศพัท์ (Mutual Fund by Phone)  
ทุกวันทาํการ ตัง้แตเ่วลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ไทย จนถงึเวลา 15.00 น.  

การทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุภายในเวลา 15.00 น. จะถือเป็นการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุในวนัทําการซือ้ขายนัน้ 
และหากทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุหลงัเวลา 15.00 น. ให้ถือเป็นรายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุในวนัทําการซือ้
ขายถดัไป 

หมายเหตุ : 

วิธีการหรือช่องทางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดงักล่าวข้างต้น บริษัทจดัการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุกช่องทาง ทัง้นี ้ผู้ ท่ี
ประสงค์จะสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

5. กองทุนรวมนีก้าํหนดวธีิการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร ? 

ไมมี่ เน่ืองจากไมอ่นญุาตให้โอนหน่วยลงทนุ 
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6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้คืน
หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้จากหนังสือพิมพ์รายวัน หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
www.uobam.co.th   
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

1. กองทุนรวมนีมี้การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

-  ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ 

-  หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ 

เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ 

บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / ใบเสร็จรับเงิน / 
ใบกํากบัภาษี” ทกุครัง้ท่ีมีการสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ เพ่ือเป็นการยืนยนัจํานวนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
และจะจัดส่งให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่วันทําการถัดจากวันท่ีปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน 
ครัง้แรก หรือภายใน 4 วนัทําการนับแต่วนัทําการถัดจากวนัท่ีซือ้ขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก อนึง่ เอกสารหลกัฐานต่าง ๆ จะจดัสง่โดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนเป็นผู้มอบให้ แล้วแตก่รณี 
 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจาํกัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ? 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้าจถกูจํากดัสิทธิในเร่ืองการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หากบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนั
อาจมีผลให้บคุคลหรือกลุ่มบุคคลนัน้ถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
บริษัทจดัการจะพิจารณาไม่จดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลหรือกลุม่บคุคลดงักลา่วเกินกว่าหนึ่งในสามของหน่วยลงทนุ
ท่ีได้จําหน่ายแล้วทัง้หมด เว้นแตบ่คุคลหรือกลุม่บคุคลดงักลา่วเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 
 

3. ช่องทางและวิธีการที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้
สทิธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ? 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ
ได้ท่ี website ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th 
 

4. กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวธีิการร้องเรียน อย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดตอ่ได้ท่ี  

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

5. กองทุนรวมนีมี้นโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไร ? 

ไมมี่ 
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม 

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

   และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
คณะผู้บริหาร 

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

 
2. จาํนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 

จํานวน 100 กองทนุ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556) 

 
3. มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุนรวม  

เทา่กบั 295,954,184.28 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556) 

 
4. รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน  

1. คณุกรวฒิุ  ลีนะบรรจง ประธานคณะกรรมการ 
2. คณุศิริพรรณ  สทุธาโรจน์ กรรมการ 
3. คณุพชัราภา  มหทัธนกลุ กรรมการ 

4. คณุอรุณศกัด์ิ จรูญวงศ์นิรมล กรรมการ 
5. คณุทิพย์วดี  อภิชยัสริิ กรรมการ 
6. คณุปราณี  ศรีมหาลาภ กรรมการ 

7. คณุสทิธิศกัด์ิ  ณฐัวฒิุ กรรมการ 
8. คณุชยัยนัต์  จนัทนคีรี กรรมการ 
9. คณุจารุวตัร  ปรีด์ิเปรมกลุ กรรมการ 

10. คณุลนิดา  อบุลเรียบร้อย กรรมการ 
11. คณุวีรยทุธ  ห์ลีละเมียร กรรมการ 
12. คณุชนิษฎา วีรานวุตัต์ิ กรรมการ 

13. คณุพงึพิศ  จฬุาโรจน์มนตรี กรรมการ 
14. คณุอญัชลี  งามวฒิุกลุ กรรมการ 
15. คณุวรรณจนัทร์  อึง้ถาวร กรรมการ 
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16. คณุเอกรัตน์  อภิวฒันพร กรรมการ 
17. คณุกณุฑีรา  พรโรจนางกรู กรรมการ (ฝ่ายบริหารความเส่ียง) 

18. คณุวริศรา  โรจนสนุทรา กรรมการ (ฝ่ายตรวจการ) 

5. รายช่ือผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทาํงานที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน
รวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2556) 

ช่ือ ตาํแหน่ง การศกึษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นายกรวุฒ ิลีนะบรรจง 
ประธานเจ้าหน้าท่ีการลงทนุ 

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

 บริหารธุรกิจบณัฑิต 
(การตลาดระหวา่งประเทศ) / 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีการลงทนุ, บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) 
จํากดั 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีการลงทนุ, บลจ.ยโูอบี (ไทย) จํากดั 
 กรรมการบริหาร, TSFC 
 VP and Senior Fund Manager, บลจ.ทิสโก้ จํากดั 
 หวัหน้าฝ่ายวิจยั, Dresdner Kleinwort Benson 

Securities (Asia) Limited 
 นกัวิเคราะห์การลงทนุอาวโุส, SocGen-Crosby 

Research Limited 
 ผู้จดัการ ฝ่ายสินเช่ือและพฒันาธุรกิจ, บงล. ทิสโก้จํากดั 

ประธานเจ้าหน้าท่ี 
การลงทนุ 

นายจารุวัตร ปรีดิ์เปรมกุล* 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ, 
ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ 
และตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (สถิติ
ประยกุต์), สถาบนับณัฑิตพฒันบ
ริหารศาสตร์ (เกียรตินิยม) 

 วิทยาศาสตร์บณัฑิต (เทคนิค
การแพทย์), 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

 
 

 ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี ้
ในประเทศ และตราสารภาครัฐตา่งประเทศ, 
บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทนุ, บลจ.ไอเอ็นจี 
(ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการ, บงล.มหาธนกิจ จํากดั (มหาชน) 
 Senior Investment Analyst, บงล. จีเอฟ จํากดั (มหาชน) 

หวัหน้าฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารหนี ้

 
 

นางสาวชนิษฎา วีรานุวัตติ์ 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2), 
ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ 
และตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 
 
 
 

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

 บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน),
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี,้ บลจ.ยู
โอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

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

 ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี,้ บลจ. ไอเอน็จี จํากดั 
 ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี,้ บลจ. บวัหลวง จํากดั 
 ผู้ชว่ยผู้จดัการกองทนุตราสารหนี,้ บลจ. บวัหลวง จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารหนี ้

นางพงึพศิ จุฬาโรจน์มนตรี 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2), 
ผู้จดัการกองทนุตราสารหนีใ้นประเทศ 
และตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 
 
 

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

 บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน),
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
 
 
 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี,้ บลจ.ยู
โอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

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

 Portfolio Manager, VP บลจ. อยธุยาเจเอฟ จํากดั 
 ปฏิบติัการซือ้ขายตราสารหนีด้้าน Dealer, บลจ.อยธุยาเจ
เอฟ จํากดั 

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

ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารหนี ้
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ช่ือ ตาํแหน่ง การศกึษา 
ประสบการณ์ทาํงาน 

ที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

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

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต
(การเงิน), 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน),
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 
 
 
 
 

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี,้ บลจ.ยู
โอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

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

 ผู้จดัการลงทนุตราสารหนี,้ บลจ. อยธุยาเจเอฟ จํากดั 
 นกัวิเคราะห์ตราสารหนี ้วิเคราะห์เครดิตทางด้าน 
ตราสารหนี,้ บลจ. อยธุยาเจเอฟ จํากดั 

 Compliance Officer, บริษัท ชิน คอร์ปอเรชัน่ จํากดั 
(มหาชน) 

ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารหนี ้

นางสาวลินดา อุบลเรียบร้อย 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2), 
ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ 
และตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 
 
 

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
(การเงิน), สถาบนับณัฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน), 
มหาวิทยาลยัอญัสมัชญั 

 
 
 
 

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

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทนุ, บลจ.ไอเอ็นจี 
(ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายการลงทนุ, บริษัท แมนไูลฟ์  
ประกนัชีวติ จํากดั 

 ผู้จดัการกองทนุสํารองเลีย้งชีพ ฝ่ายผลติภณัฑ์การเงิน, 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

 เจ้าหน้าท่ีการตลาด ฝ่ายธุรกิจตลาดทนุ, 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

 เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์สินเช่ือ ฝ่ายธรุกิจ 4, 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารหนี ้

นายวีรยุทธ ห์ลีละเมียร* 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2), 
ฝ่ายการลงทนุตราสารหนีใ้นประเทศ 
และตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 
 
 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต 
(การเงิน), University of 
Colorado 

 บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน), 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
 
 
 

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

 ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทนุ, บลจ.ไอเอ็นจี 
(ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ.แมนไูลฟ์ (ประเทศไทย) จํากดั 
 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ.แอสเซทพลสั จํากดั 
 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ.ธนชาต จํากดั 
 ท่ีปรึกษาการลงทนุ, บล.ภทัร จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ 
ตราสารหนี ้

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

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

8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนีคื้อ  

ธนาคาร ซิตีแ้บงก์ เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ 
เลขท่ี 399 ถนนสขุมุวิท อาคารอนิเตอร์เชนจ์ 21 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา  กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท์ 0-2 788-2000 นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้วยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมาย
ในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 

 
    ช่องทางที่ ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนรวมนี ้

 

1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบักองทนุได้ท่ี 

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

2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกนิข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
www.uobam.co.th 
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ความเส่ียงในการลงทนุของกองทนุรวม 

เน่ืองจากกองทนุเปิดนีเ้ป็นนิติบคุคลแยกต่างหากจากบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั (บริษัท
จดัการ) ดงันัน้ บริษัทจดัการจงึไมมี่ภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทนุของกองทนุเปิดนี ้อีกทัง้ผลการดําเนินงานของกองทนุ
เปิดนีไ้มไ่ด้ขึน้อยูก่บัสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงานของบริษัทจดัการ นอกจากนี ้กองทนุเปิดนีเ้ป็นกองทนุรวมท่ีไม่มี
ประกนั (Non-guaranteed fund) ดงันัน้ ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ไม่ปกติ และ/หรือเกิดเหตกุารณ์อ่ืนใดท่ีมีผลกระทบทางด้านลบ
ตอ่กองทนุ หรือการลงทนุของกองทนุ ผู้ลงทนุอาจไม่ได้รับเงินลงทนุคืนบางสว่นหรือทัง้หมด (possible loss) และ/หรืออาจ
ไม่ได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทัง้หมด และ/หรือได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่า
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือชีช้วน  

ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ และ/หรือเกิดเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีมีผลกระทบทางด้านลบต่อกองทุน หรือการลงทนุของกองทุน 
บริษัทจัดการจะดําเนินการติดตาม เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกองทุนอย่างต่อเน่ือง ทัง้นี ้การดําเนินการติดตามดงักล่าว 
จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และ/หรือเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมี
อํานาจตามกฎหมาย ได้ประกาศกําหนด แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม เหน็ชอบ สัง่การ หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอ่ืน  

การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทนุ ผู้ลงทนุควรลงทนุในกองทนุเปิดนี ้เม่ือเห็นว่าการ
ลงทนุในกองทนุเปิดนีเ้หมาะสมกับวตัถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทนุ และผู้ลงทนุยอมรับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการ
ลงทนุได้ 

1. ความเส่ียงจากความสามารถในการชาํระหนีข้องผู้ออกตราสาร (Credit Risk)  

ความเส่ียงจากการท่ีผู้ออกตราสารหรือผู้ คํา้ประกนัตราสารท่ีกองทนุไปลงทนุปฏิเสธการชําระเงินหรือไม่สามารถชําระคืน
เงินต้นและดอกเบีย้ได้ตามท่ีกําหนด หรือชําระไมค่รบตามจํานวนท่ีสญัญาไว้  

แนวทางการบริหารความเส่ียง : 

เน่ืองจากกองทุนเน้นลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนีร้ะยะสัน้ ตั๋วสญัญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน และ/หรือเงินฝาก ทัง้
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนท่ีให้ผลตอบแทนเหมาะสม โดยจะพิจารณาลงทุนในตราสารท่ีออกโดยบริษัทท่ีมี
สถานะการเงินมั่นคง และลงทุนในตราสารท่ีผู้ ออกเป็นบริษัทท่ีได้รับจัดอนัดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดับท่ีสามารถ
ลงทนุได้ (Investment grade) ดงันัน้ กองทนุจึงมีความเส่ียงในการผิดนดัชําระหนี ้(Default Risk) ของผู้ออกตราสารใน
ระดบัต่ํา  

2. ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) และความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ 
(InterestRate Risk) 

ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหนีท่ี้กองทุนลงทุน ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การ
เปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและการเมืองทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ และ/หรือ
สถานการณ์ของตลาดทนุและตลาดเงิน เป็นต้น 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : 
ผู้จดัการกองทนุจะกระจายการลงทนุไปในแตล่ะกลุม่ผู้ออกตราสารหนี ้และอายท่ีุเหลือของตราสาร เพ่ือปรับลด
ผลกระทบจากความผนัผวนทางด้านราคาของแตล่ะหลกัทรัพย์ตอ่ผลตอบแทนของกองทนุ 
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3. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)  

ความเส่ียงจากการท่ีตราสารท่ีกองทนุถืออยู่นัน้ขาดสภาพคล่อง โดยการซือ้ขายเปล่ียนมือของตราสารมีจํานวนครัง้และ
ปริมาณน้อย อนัเน่ืองมาจากอปุสงค์และอปุทานต่อตราสารในขณะนัน้ๆ อาจทําให้กองทุนไม่สามารถขายตราสารใน
ช่วงเวลาและราคาท่ีต้องการได้   

แนวทางการบริหารความเส่ียง  : 

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนีร้ะยะสัน้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน หรือเงินฝาก ทัง้
ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ท่ีให้ผลตอบแทนเหมาะสมท่ีมีความมัน่คง และมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตรา
สาร หรือผู้ออกอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) จากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีได้รับการ
ยอมรับจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4. ความเส่ียงของการลงทุนในตราสารหนีท้ี่ ให้สิทธิแก่ผู้ออกตราสารในการชําระหนีต้ามตราสารก่อนครบ
กาํหนดอายุตราสาร (Callable Bond) 
ความเส่ียงจากการท่ีผู้ออกหุ้นกู้ มีสทิธิท่ีจะไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนวนัครบกําหนด อนัจะสง่ผลให้กําหนดเวลาการชําระคืนของ 
หุ้นกู้นัน้สัน้ลง และก่อให้เกิดความเส่ียงแก่ผู้ ถือหุ้นกู้ ท่ีจะนําเงินท่ีได้รับนัน้ไปลงทนุตอ่ หากอตัราดอกเบีย้ในตลาดมี
แนวโน้มลดลงจะทําให้ผู้ลงทนุได้รับอตัราผลตอบแทนท่ีต่ําลง (Reinvestment Risk) 

แนวทางการบริหารความเส่ียง : 

ผู้จดัการกองทนุจะลงทนุโดยพิจารณาจากผลตอบแทนหรือราคาท่ีสะท้อนผลกระทบจากสทิธิดงักลา่ว ซึง่สามารถ
ประมาณมลูคา่ทางหลกัวิชาการได้ ประกอบกบัการกระจายการลงทนุโดยคํานงึถงึโอกาสท่ีผู้ออกตราสารจะใช้สิทธิ
ดงักลา่วหรือไม่ 

5. ความเส่ียงจากการลงทุนกระจุกตัว (Credit Concentration Risk) 

กองทุนเปิดนีเ้ป็นกองทุนรวมประเภทตราสารแห่งหนี ้ซึ่งมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้
ทัว่ไป จงึมีความเส่ียงมากกวา่ในเร่ืองของการกระจกุตวัของการลงทนุในบริษัทใดบริษัทหนึง่ 

กล่าวคือ กองทนุมีการลงทนุกระจุกตวัสงูในตราสารแห่งหนี ้และ/หรือ เงินฝาก ทัง้ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน 
และ/หรือสถาบนัการเงินของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ดงันัน้ ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารหรือ ผู้ประกนัตราสารท่ีกองทนุไปลงทนุ
ปฏิเสธการชําระเงิน หรือไมส่ามารถชําระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบีย้ได้ตามท่ีกําหนด และ/หรือชําระไม่ครบตามจํานวน 
ผู้ลงทนุอาจไม่ได้รับเงินลงทนุคืนบางส่วนหรือทัง้หมด (possible loss) และ/หรืออาจไม่ได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนบางส่วนหรือทัง้หมด และ/หรือได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหนังสือ 
ชีช้วน 

อย่างไรก็ดี ในขณะท่ีลงทนุกองทนุจะพิจารณาลงทนุในตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออก
ตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) 
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อตัราส่วนการลงทนุ 

 

อัตราส่วนการลงทุน 
SVRMF 

กองทุนรวม
ทั่วไป 

อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์สนิ หรือคู่สัญญารายใดรายหน่ึง (Company limit)  

การลงทุนในเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในประเทศท่ีมี
อนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้  

ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 25 20 

การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ ออก/คู่สญัญาท่ีมีอันดับความ
น่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 

ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 25 15 

อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามกลุ่มกจิการ (Group limit) 

การลงทนุในทรัพย์สนิของกลุม่กิจการใดกลุม่กิจการหนึง่  ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 30 30 

อัตราส่วนที่คาํนวณตามประเภททรัพย์สนิ (Product limit) 

การลงทนุในเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 45 45 

อัตราส่วนการลงทุนอ่ืนๆ  

ธุกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 25 25 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน 

 
ของรอบปีบัญชีตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม 1 อัตราตามโครงการ(1) เรียกเกบ็จริง(2) 

1.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด (ที่ประมาณการได้)  

1.1คา่ธรรมเนียมการจดัการ  ไมเ่กินร้อยละ 0.48 ตอ่ปี 0.51 

1.2 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์   ไมเ่กินร้อยละ 0.07 ตอ่ปี 0.03 

1.3 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไมเ่กินร้อยละ 0.10 ตอ่ปี 0.11 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้ 

2.1 คา่สอบบญัชี ตามท่ีจ่ายจริง 0.01 

2.2 คา่ประกาศหนงัสือพิมพ์ ตามท่ีจ่ายจริง 0.04 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จริงทัง้หมด(3) 0.70 

หมายเหตุ  
(1) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทั้งหมดเป็นอตัราท่ียงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทาํนองเดียวกนั 
(1) ร้อยละของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 

(2)  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายซ่ึงไดร้วมภาษีมูลค่าเพิ่มไวด้ว้ย 
(3) ไม่รวมค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์
(4)  บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าว การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้าํนวน

หน่วยลงทุน หกัดว้ย ส่วนต่างค่ารับซ้ือหน่วยลงทุน (ถา้มี) โดยจะแจง้วนัท่ีเร่ิมคิดค่าธรรมเนียมใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัทาํการ 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายจากท่ีไดร้ะบุไวใ้นโครงการ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิ
ท่ีจะกระทาํการดงักล่าวโดยไม่ถือวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบริษทัจดัการจะดาํเนินการแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั โดยะจะ
ติดประกาศไวท่ี้สาํนกังานของบริษทัจดัการ สาํนกังานใหญ่ และสาํนกังานสาขาของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน และประกาศในหนงัสือพิมพร์ายวนั
อยา่งนอ้ย 1 ฉบบัเป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนั 

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน อัตราตามโครงการ(1) เรียกเกบ็จริง(2)  

1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ยกเว้นไมเ่รียกเก็บ(4) ยกเว้น 

2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ยกเว้นไมเ่รียกเก็บ(4) ยกเว้น 

3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ    

3.1  กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง อตัราเดียวกบัค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืน 
หน่วยลงทนุ 

3.2 กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง อตัราเดียวกบัค่าธรรมเนียมการขายคืน 
หน่วยลงทนุ 

4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ไมมี่ 

5. คา่ธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือ สกลุ ท่ีอยู ่และการออกใบหน่วยลงทนุ รายการละ 50 บาท 

6. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ รายการละ 50 บาท 
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ไดร้วมตราสารท่ีตราสารไดรั้บ rating ในระดบั Investment grade ไวด้ว้ย 
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  รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า 

- ไมมี่ - 

      รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง 

- ไมมี่ - 
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ตารางสรปุผลการดําเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน    22 ธ.ค. 47 
วันสิน้สุดรอบบัญชี        31 ธ.ค. 56 

 

 
ย้อนหลัง 

3 เดือน 

ย้อนหลัง 

6 เดือน 

ย้อนหลัง 

1 ปี* 

ย้อนหลัง 

3 ปี* 
ตัง้แต่จัดตัง้
กองทุน* 

กองทนุรวม 0.60% 1.15% 2.32% 2.46% 2.62% 
Benchmark** 1.09% 1.55% 2.27% 3.24% 4.16% 
Information Ratio*** -6.97 -4.40 0.03 -1.61 -6.67 
ความผนัผวนของผลการ
ดําเนินงาน 

0.01% 0.01% 0.12% 0.12% 0.16% 

*  % ตอ่ปี 

** 50% ThaiBMA Government Bond Index + 50% เงินฝากประจํา 1 ปีเฉล่ียของ 3 ธนาคาร  (BBL, 
SCB, KBANK) 

*** Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จดัการกองทนุในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกบั
ความเส่ียง 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบบันีไ้ด้จัดทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการ
ดําเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทนุรวม มิได้เป็นสิง่ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 
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คาํเตือน / ข้อแนะนํา  
 
 
 การพจิารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ไิด้เป็นการแสดงว่าสาํนักงานได้รับ

รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย
ลงทุนที่เสนอขายนัน้ 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมใิช่การฝากเงนิ และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนีเ้ม่ือเหน็
ว่าการลงทุนในกองทุนนีเ้หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเส่ียงที่อาจ
เกดิขึน้จากการลงทุนได้ 

 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกตผู้ิลงทุนอาจได้รับชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาํหนดไว้ใน
หนังสือชีช้วน 

 ผู้ลงทุนควรศกึษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีช้วนไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิงในอนาคต 
และเม่ือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ตดิต่อกับนักลงทุนให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทุน 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี(ประเทศไทย)
จํากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด ออมทรัพย์เพ่ือการเลีย้งชีพ ทัง้นี ้ ผลการ
ดําเนินงานของกองทุนเปิด ออมทรัพย์เพ่ือการเลีย้งชีพ ไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการ
ดาํเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด 

 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกดิความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

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

 ในกรณีที่ ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเตมิ ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด  และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ
ทราบ เพ่ือที่บริษัทจัดการจะสามารถกาํกับและดูแลการซือ้ขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

 •ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สทิธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สทิธิออกเสียงได้จากประกาศที่
ปิดไว้หน้าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 กองทุนอาจจะมีการกระจุกตวัของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเกนิ 1 ใน 3 ของจาํนวน
หน่วยลงทุนที่จาํหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เวบ็ไซต์ของบริษัท
จัดการ www.uobam.co.th 

 กองทุนเปิด ออมทรัพย์เพ่ือการเลีย้งชีพ มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนรวมทั่วไป เน่ืองจากมีการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเป็นอัตราส่วนมากกว่าอัตราส่วนการลงทุนที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ผู้ลงทุนควรศกึษานโยบายการลงทุนของกองทุนรวมให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทุน 
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 ผู้ลงทุนจะต้องรับความเส่ียงในการชาํระหนีข้องผู้ออกตราสาร เน่ืองจากภาระผูกพันในการชาํระคืนเงนิต้นและ
ดอกเบีย้ของกองทุนนีไ้ม่ได้รับการประกันโดยบุคคลใด รวมทัง้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศ
ไทย) จาํกัด ดังนัน้ ความเส่ียงที่ ผู้ลงทุน และ/หรือกองทุนได้รับขึน้อยู่กับความสามารถในการชาํระหนีข้องผู้ออก
ตราสารเท่านัน้ (ในกรณีที่ไม่มีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้คํา้ประกันตราสาร) 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

 ผู้สนใจลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้รับภาระในเร่ืองของข้อกาํหนด กฎระเบียบ และภาษีต่าง 
ๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง  

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

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

 ผู้ลงทุนควรศึกษาเง่ือนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพให้เข้าใจ รวมทัง้สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเตมิและขอรับคู่มือภาษีได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 ผู้สนใจส่ังซือ้หน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลหรือข้อเทจ็จริงใด 
ๆ ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนทราบ หากมีการเปล่ียนแปลงจากที่เคยแจ้งไว้ 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน อาจพิจารณาขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม ทัง้
ก่อนและภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงินของประเทศไทย และประเทศอ่ืนที่ เก่ียวข้อง หรือเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือ
การส่ังการของหน่วยงานที่มีอาํนาจตามกฎหมาย 

 บริษัทจัดการมีวธีิการตดิต่อส่ือสารข้อมูลเก่ียวกับกองทุนกับผู้ลงทุนหลายวธีิ เช่น ทางไปรษณีย์ ผ่านผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซือ้คืน หรือผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ผู้ลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับ
ข้อมูลเก่ียวกับกองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที่ ผู้ลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ หากมีข้อ
สงสัยให้ตดิต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 บริษัทจัดการอาจปฏิเสธไม่ให้คําแนะนําการลงทุน และไม่ขายหน่วยลงทุนในกรณีที่ ผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน เพ่ือประกอบการให้คําแนะนําที่สอดรับกับระดับความ
เส่ียงของกองทุนรวม และ/หรือผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนประสงค์จะลงทุนในกองทุนที่ มีระดับความ
เส่ียงสูงกว่าระดับความเส่ียงที่ ผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนยอมรับได้ และผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนไม่ยนิยอม/ไม่ให้คาํยืนยันรับทราบถงึระดับความเส่ียงที่เพิ่มขึน้จากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว และ/หรือ
กรณีที่ ผู้ส่ังซือ้/ผู้ส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไม่ได้นําส่งเอกสารหลักฐานประกอบการซือ้/สับเปล่ียนหน่วยลงทุน
ตามที่กาํหนด 

 บริษัทจัดการอาจพิจารณาระงับการทาํธุรกรรมใดๆ กับผู้ลงทุน หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุน หรือบุคคลที่
เก่ียวข้อง/เก่ียวเน่ือง/เก่ียวพันกับผู้ลงทุน เป็นบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง/เก่ียวเน่ือง/เก่ียวพันกับการฟอกเงนิหรือ
การก่อการร้าย หรืออยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ/สอบสวน/ตดิตาม/ต้องสงสัย/ถูกดาํเนินคดี และ/หรือ เป็นบุคคลที่มี
ช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือผู้กระทําผิด (Black List) จากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรกํากับดูแลที่
เก่ียวข้องในเร่ืองดังกล่าว  

 

รวบรวมข้อมูล ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 



Risk Level = 4

ประเภทกองทุนรวม

ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม

ผู้ดูแลผลประโยชน์

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ความถ่ีในการเปิดซือ้ขายหน่วย
ลงทุน
ค่าใช้จ่ายรวม

่ ่ ่ ้

ทกุวนัทําการ

ไมเ่กินร้อยละ 2 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิถวัเฉลี่ย

ระหวา่งงวด (ปัจจบุนั 0.70% ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ)

วันท่ีจดทะเบียน 22 ธันวาคม 2547

ไม่กําหนดอายุโครงการ

แผนภาพแสดงตาํแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวม

นโยบายการลงทุน กองทุนรวมเหมาะกบัผู้ลงทุนประเภทใด
่

ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

ไมจ่่าย

กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมมีประกัน หรือ
กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น หรือไม่

ไม่ใช่

ไม่มีชื่อผู้ประกัน

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จํากดั

ได้รับอนุมัติจัดตัง้กองทุนรวมโดย สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หนังสือช้ีชวนส่วนสรปุข้อมูลสาํคญัแสดงข้อมูลเก่ียวกบันโยบาย ลกัษณะผลตอบแทน ความเส่ียง และเงื่อนไขต่างๆ ของกองทุนรวมโดยสรปุผูล้งทุนต้องศึกษาข้อมูลในหนังสือ
ช้ีชวนส่วนสรปุข้อมูลสาํคญัน้ี และหนังสือช้ีชวนฉบบัเตม็อย่างละเอียดรอบคอบก่อนการตดัสินใจลงทุน  และเมือ่มีข้อสงสยัควรสอบถามผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนให้เข้าใจก่อนตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุน โดยควร

ลงทุนเมือ่เหน็ว่าการลงทุนในกองทุนรวมน้ีเหมาะสมกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุนของตน และยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนดงักล่าวได้

หนังสือช้ีชวนส่วนสรปุข้อมลูสาํคญั / Fund Fact Sheet

กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพท่ีมีการกระจายการลงทนุน้อยกว่า

เกณฑ์มาตรฐาน

ข้อมูล ณ วนัท่ี  31 มกราคม 2557

กองทนุรวมตลาดเงิน
ท่ีลงทนุเฉพาะ
ในประเทศ

กองทนุรวมตลาดเงินท่ี
ลงทนุในต่างประเทศ

บางสว่น

กองทนุรวม
พนัธบตัรรัฐบาล

กองทนุรวม

ตราสารหนี ้
กองทนุรวมผสม กองทนุรวม

ตราสารแห่งทนุ
กองทนุรวม

หมวดอตุสาหกรรม

กองทนุรวมท่ีลงทนุใน
ทรัพย์สนิทางเลอืก เช่น  

ทองคํา นํา้มนัดิบ ดชันีสนิค้า
โภคภณัฑ์ เป็นต้น

ความเส่ียงตํา่ ความเส่ียงสูง
SVRMF

1 2 3 4 5 6 7 8

กองทุนเปิด ออมทรพัยเ์พ่ือการเลี้ยงชีพ 
(Saving Retirement Mutual Fund : SVRMF)

กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม คาํเตือนท่ีสาํคญั
มุง่หวงัให้ผลประกอบการสงูกวา่ดชันีชีว้ดั (active management)

ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม

1.  ความสามารถในการบริหารธุรกิจของผู้ออกตราสาร รวมถึงความเสี่ยงทางด้านการผิดนดั

ชําระหนี ้(Business Risk, Credit Risk and Default Risk)

2.  การเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้ ซึง่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดของตราสารหนีท่ี้

กองทนุลงทนุ (Interest Rate Risk and Market Risk)

ดชันีช้ีวดั (benchmark) ของกองทุนรวม
50% ThaiBMA Government Bond Index + 50% เงินฝากประจํา 1 ปีเฉลี่ยของ 3 ธนาคาร

 (BBL, SCB, KBANK)

1.    การลงทนุในหน่วยลงทนุมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทนุ ผู้ลงทนุควรลงทนุใน

กองทนุเปิด ออมทรัพย์เพ่ือการเลีย้งชีพ เม่ือเห็นวา่การลงทนุในกองทนุรวมเหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์

การลงทนุของตน และผู้ลงทนุยอมรับความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุดงักลา่วได้

2.   ผู้ลงทนุไมส่ามารถนําหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ไปจําหน่าย โอน จํานํา หรือนําไป

เป็นประกนั

3.   ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพจะไมไ่ด้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไมป่ฏิบติั

ตามเง่ือนไขการลงทนุ และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเคยได้รับภายในกําหนดเวลา มิฉะนัน้

จะต้องชําระเงินเพ่ิม และ/หรือ เบีย้ปรับตามประมวลรัษฎากร

4.   กองทนุรวมมีการกําหนดอตัราสว่นการลงทนุไว้เป็นการเฉพาะ โดยมีการกระจายการลงทนุน้อย

กวา่กองทนุรวมตราสารหนีท้ัว่ไป จึงมีความเสี่ยงมากกวา่ในเร่ืองของการกระจกุตวัของการลงทนุใน

บริษัทใดบริษัทหนึ่ง 

5. กองทนุอาจจะมีการกระจกุตวัของการถือหน่วยลงทนุของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดเกิน 1 ใน 3 ของ

จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูได้ท่ีเว็บไซต์

ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th

ผู้ลงทนุท่ีต้องการท่ีจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพและ

มุง่หวงัผลตอบแทนท่ีเหมาะสมจากการลงทนุในตราสารหนีร้ะยะสัน้กองทนุมีนโยบายเน้นลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารแห่งหนีร้ะยะสัน้ ตัว๋สญัญาใช้เงิน ตัว๋แลกเงิน 

และ/หรือ เงินฝาก ทัง้ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนท่ีให้ผลตอบแทนเหมาะสม เป็นต้น

ทัง้นี ้กองทนุจะไมล่งทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า หรือตราสารหนีท่ี้มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขาย

ลว่งหน้าแฝง (Structured Note) หรือ Credit Linked Note
ปัจจยัความเส่ียงท่ีสาํคญั

1.  ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนีข้องผู้ออกตราสาร (Credit Risk) 

2.  ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาตราสาร (Market Risk) และความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

(Interest Rate Risk)

3.   ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสาร (Liquidity Risk) 

4.  ความเสี่ยงของการลงทนุในตราสารหนีท่ี้ให้สิทธิแก่ผู้ออกตราสารในการชําระหนีต้ามตราสารก่อน

ครบกําหนดอายตุราสาร (Callable Bond)

5.  ความเสี่ยงจากการลงทนุกระจกุตวั (Credit Concentration Risk)

ทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทุน

ของบรษทจดการ www.uobam.co.th



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

กองทุนรวม 0.60% 1.15% 2.32% 2.46% 2.62%
1. พนัธบตัรรัฐบาลและท่ีมี 30.72% Benchmark 1.09% 1.55% 2.27% 3.24% 4.16%
2. หุ้นกู้  ตัว๋แลกเงิน หรือ ตรา

้

15.30% Information Ratio  ** -6.97 -4.40 0.03 -1.61 -6.67
3. เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋

๋

26.98% ความผันผวนของผลการ 0.01% 0.01% 0.12% 0.12% 0.16%
4. หุ้นกู้  ออกโดยสถาบนั 39.64% ดําเนินงาน

5. สินทรัพย์อ่ืน (รายการค้างรับ/ -12.64%

2556 2555 2554 2553 2552
กองทนุรวม 2.31% 2.63% 2.26% 0.74% 0.72%
Benchmark 1.68% 2.42% 1.87% 0.81% 0.86%

   ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปีของ NAV)
 การจดัการ ไม่เกิน 0.48% ปัจจบุนั 0.51%(1) วนัทําการซือ้ ทกุวนัทําการ

้ ่ ้ ้

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

(1)  สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

*  %ตอ่ปี

ผลการดาํเนินงาน (คาํนวณตามปีปฏิทิน)

ค่าธรรมเนียม
 * ผลการดาํเนินงานในอดีต มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการซ้ือ / ขายหน่วยลงทุน
 การซือ้หน่วยลงทุน :  ตัง้แต่เวลาเปิดทาํการธนาคารพาณิชย์ไทย ถึงเวลา 15.30 น.

** Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จดัการกองทนุในการสร้างผลตอบแทนเม่ือเทียบกบัความเส่ียง

(2) ช่ือทรัพย์สิน และการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

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

30.72%

15.30%

26.98%

39.64%

-12.64%
1. พนัธบตัรรัฐบาลและท่ีมีรัฐบาลคํา้ประกนั 30.72%

2. หุ้นกู้ ตัว๋แลกเงิน หรือ ตราสารหนีท่ี้ออกโดยบริษัท หรือ
ภาคเอกชน 15.30%
3. เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋สญัญาใช้เงิน ตัว๋แลกเงิน 26.98%

4. หุ้นกู้ ออกโดยสถาบนัการเงิน 39.64%

5. สินทรัพย์อื่น (รายการค้างรับ/ค้างจา่ย -12.64%

2.31%

2.63%

2.26%

0.74% 0.72%

1.68%

2.42%

1.87%

0.81% 0.86%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

2556 2555 2554 2553 2552

กองทนุรวม

Benchmark

ุ
 ผู้ดแูลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07%     ปัจจบุนั 0.03%(1) มลูค่าขัน้ตํ่าของการซือ้ครัง้แรก 2,000 บาท
 นายทะเบียน ไม่เกิน 0.10%     ปัจจบุนั 0.11%(1) มลูค่าขัน้ตํ่าของการครัง้ถดัไป ไม่กําหนด
ค่าสอบบญัชี ไม่เกิน 0.10%     ปัจจบุนั 0.01%  การขายคืนหน่วยลงทุน :  ตัง้แต่เวลาเปิดทาํการธนาคารพาณิชย์ไทย ถึงเวลา 15.00 น.
 ค่าประกาศหนงัสือพิมพ์  ตามที่จ่ายจริง ปัจจบุนั 0.04% วนัทําการขายคืน ทกุวนัทําการ
 รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด ไม่เกิน 2.00% ปัจจบุนั 0.70% (2) มลูค่าขัน้ตํ่าของการขายคืน ไม่กําหนด
   ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซือ้ขาย) ยอดคงเหลือขัน้ตํ่า ไม่กําหนด
 ค่าธรรมเนียมการขาย ยกเว้น ปัจจบุนั ยกเว้นไม่เรียกเก็บ ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ

 ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืน ยกเว้น ปัจจบุนั ยกเว้นไม่เรียกเก็บ  ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่
 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนขาเข้า ยกเว้น ปัจจบุนั ยกเว้นไม่เรียกเก็บ  บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนขาออก ยกเว้น ปัจจบุนั ยกเว้นไม่เรียกเก็บ   หนงัสือพิมพ์รายวนั

  ที่ www.uobam.co.th

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากดั
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขท่ี 173/27-30, 32-33 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศพัท์ 0-2786-2000  โทรสาร 0-2786-2370-74  www.uobam.co.th 
 ผู้ลงทนุสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม และรับหนงัสือชีช้วนและโครงการและข้อผกูพนัได้ที่
บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ

    เต็มจาํนวน

 ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาํหนดไว้ในหนังสือชีช้วน

 ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงนิหรือผลการดาํเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน

 การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงนิ รวมทัง้ไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบนัคุ้มครองเงนิฝาก จึงมีความเส่ียงจากการลงทุนซ่ึงผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงนิลงทุนคืน

การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้มิได้เป็นการแสดงว่าสํานกังาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมลูในหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคา

หรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมได้สอบทานข้อมลูในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูสําคญั ณ วนัที่ 31 มกราคม 2557 แล้วด้วยความระมดัระวงัในฐานะผู้ รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทนุรวม และขอ
รับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเทจ็ และไม่ทาํให้ผู้อื่นสาํคัญผิด

ข้อมูลอ่ืนๆ

(1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายซึง่ได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่มไว้ด้วย
(2)ไม่รวมค่านายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์

ไม่มี

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนัน้ ผู้ลงทุนควรพจิารณาการเรียก
เกบ็ค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*



กองทนุเปิด ออมทรัพย์เพ่ือการเลีย้งชีพ   27 

 

บริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
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