
 

หนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
 
 

กองทุนเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว 

UOB LONG TERM EQUITY Fund : UOBLTF-M 

"การลงทุนในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวตงัแต่วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

ผู้ลงทุนไม่สามารถนาํมาลดหยอ่นภาษีได้" 
 
 

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทกองทุนรวมหุน้ระยะยาว  

อายุโครงการ              :    ไม่กาํหนด  

วันทไีดรั้บอนุมัตใิห้จัดตงัและจัดการกองทุนรวม : 14 ตลุาคม 2547 

วันจดทะเบียนกองทนุรวม  :  4 พฤศจิกายน 2547 

นโยบายการลงทุน  :  

ลงทนุในหรือมีไวซ้งึหุน้สามญัของบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์โดยมีฐานะการลงทุนสุทธิในหุน้สามญัของบรษิัทจด

ทะเบียนเฉลยีในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 65 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทุนรวม เงินทุนส่วนทีเหลือจะนาํไปลงทุน

ในตราสารทางการเงิน และ/หรือตราสารแห่งหนีต่างๆ โดยจะมุ่งเนน้การลงทุนทีใหผ้ลตอบแทนสูง และในขณะเดียวกันก็

คาํนึงถึงความมนัคงของสถาบนัทีออกตราสารเป็นหลัก เพือใหโ้ครงการมีรายไดที้สูงสมาํเสมอ และมีความมนัคงจากการ

ลงทุน ทังนี อาจลงทุนในหรือมีไวซ้ึงตราสารทีมีลักษณะของสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝงตามทีได้รับความเห็นชอบจาก

สาํนักงาน และลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหนา้เพือป้องกันความเสียงทีจะเกิดขึนเท่านัน แต่จะไม่ลงทุนในตราสาร หรือ

หลกัทรพัยที์เสนอขายในต่างประเทศ 

กองทนุรวมหุน้ระยะยาวลงทนุในหรือมีไวซ้งึหุน้สามญัของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงกอง ETF หรือกองทุน

รวมดัชนีทีอา้งอิงกบัผลตอบแทนหุน้หรือกลุ่มหุน้ของบริษัทจดทะเบียนดว้ย โดยมีฐานะการลงทุนสุทธิในหุน้สามญัของบริษัท

จดทะเบียนเฉลียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 65 ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนรวม เมือสินสุดระยะเวลาทีผูถ้ือ

หน่วยลงทนุจะไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี บรษัิทจดัการขอสงวนสิทธิในการแกไ้ขเพิมเติมโครงการเปลียนเป็นกองทุนรวม

ทวัไปประเภทตราสารแห่งทนุ และแกไ้ขชือกองทนุโดยถือว่าไดร้บัมติจากผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ 

ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงนิลงทุน :  

โอกาสทีจะไดร้บัผลตอบแทนทีสงูกว่าอตัราดอกเบยีเงินฝากธนาคารและสิทธิประโยชนท์างภาษี 

สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีท ี17 สินสุดวันที 31 กรกฎาคม 2564
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คาํถามและคาํตอบเกียวกบักองทุนรวม 
 
 
 
   คาํถามและคาํตอบเกยีวกับลักษณะทีสาํคัญของกองทุนรวม 
 
1. กองทุนรวมนีเป็นกองทนุรวมทีมีการกาํหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ 

อย่างไร ? 

กองทุนนีเป็นกองทนุรวมทีมีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ 

โดยกองทุนแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุ ดงันี 

 หน่วยลงทนุชนิดไมจ่่ายเงินปันผล (ชือย่อ : UOBLTF) เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนทีไม่ตอ้งการรบัผลตอบแทนจากเงินปันผล 

และซอืหน่วยลงทนุก่อนวนัที 1 มกราคม 2563 

 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล (ชือย่อ : UOBLTF-D) เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนทีตอ้งการรบัผลตอบแทนจากเงินปันผล 

และซอืหน่วยลงทนุก่อนวนัที 1 มกราคม 2563 

 หน่วยลงทุนชนิดไม่ไดล้ดหย่อนภาษีและไม่จ่ายเงินปันผล (ชือย่อ : UOBLTF-NT) เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนทีซือหน่วย

ลงทนุตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 ซงึจะไมไ่ดส้ิทธิลดหย่อนภาษี และไม่ตอ้งการรบัผลตอบแทนจากเงินปันผล 

 หน่วยลงทุนชนิดไม่ไดล้ดหย่อนภาษีและจ่ายเงินปันผล (ชือย่อ : UOBLTF-NTD) เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนทีซือหน่วย

ลงทนุตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 ซงึจะไมไ่ดส้ิทธิลดหย่อนภาษี และตอ้งการรบัผลตอบแทนจากเงินปันผล 

 

2. กองทุนรวมนีมจีาํนวนเงนิทนุโครงการเทา่ใด ? 

 5,000 ลา้นบาท 

บริษัทจัดการอาจดาํเนินการเพิมจาํนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนทีไดจ้ดทะเบียนไวก้บัสาํนกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ 

  

3. กองทุนรวมนีเหมาะสมทจีะเป็นทางเลือกสาํหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลา

เท่าใด? 

 สาํหรบัผูถื้อหน่วยทีซือหน่วยลงทนุก่อนวนัที 1 มกราคม 2563 และไดส้ิทธิลดหย่อนภาษี 

เพอืใหผู้ล้งทนุไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี ในการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ผูล้งทุนจะตอ้งถือครองหน่วยลงทุนไว้

เป็นเวลาติดต่อกนัไมน่อ้ยกวา่ 5 ปีปฏิทิน ทงันี กรณีลงทนุตงัแต่ปี 2559 เป็นตน้ไป ผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งถือหน่วยลงทนุ 

ไม่นอ้ยกวา่ 7 ปีปฏิทิน ดงันนั เงนิลงทนุทีนาํมาลงทุนควรจะเป็นเงินออมระยะปานกลางถึงระยะยาว และเป็นเงินลงทุน

ส่วนทียอมรบัความเสียงจากการลงทนุไดใ้นระดบัปานกลางถึงค่อนขา้งสูง 

 สาํหรบัผูถ้ือหน่วยทีซือหน่วยลงทนุตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 และไมไ่ดส้ิทธิลดหย่อนภาษี 

เงินลงทุนทีนาํมาลงทุนควรจะเป็นเงินออมระยะปานกลางถึงระยะยาว และสามารถยอมรบัความเสียงจากการลงทุนใน

ตราสารทุนได ้
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4. ปัจจัยใดทมีีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ? 

ความผนัผวนของราคาหลกัทรพัยต์ราสารทุนทีกองทุนลงทุนอยู่ซงึส่งผลใหมู้ลค่าหน่วยลงทุนมีการเปลียนแปลง อาจ

ทาํให้ลูกค้ามีผลกาํไรหรือขาดทุน ทงันีอาจเนืองมาจากผลการดาํเนินงานของบริษัท การเคลือนไหวของดัชนีตลาด

หลกัทรพัย ์ทีไดร้บัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

 
5. กองทุนรวมนีเป็นกองทุนรวมทมีีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมทีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 

อย่างไร ? 

กองทนุนีเป็นกองทุนทีไม่มีประกัน และไม่คุม้ครองเงินตน้ 

 

6. กองทุนรวมนีมรีอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

 วนัทีสินสดุรอบบญัชี  :  วนัที 31 กรกฎาคม ของทกุปี 
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คาํถามและคาํตอบเกยีวกับขอ้กาํหนดในกาซือขายและโอนหน่วยลงทนุ  

1. กองทนุรวมนีมวีิธีการขายและรับซือคืนหน่วยลงทนุอย่างไร ? 

 การสังซือหน่วยลงทนุชนิดไมจ่่ายเงนิปันผล (UOBLTF) และชนิดจ่ายเงนิปันผล (UOBLTF-D) 

เนืองจากเงือนไขการไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) จะสินสุดลงในปี 2562 

บรษัิทจัดการจงึใครข่อแจง้หยดุรบัคาํสงัซือและ/หรือสบัเปลียนเขา้กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล 

(UOBLTF) และชนิดจ่ายเงินปันผล (UOBLTF-D) (ยกเวน้การสบัเปลียนระหว่างกองทุนรวมหุน้ระยะยาวภายในบริษัท

จดัการ หรือภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจดัการอืน ทีมีการซือมาก่อนวนัที 1 มกราคม 2563) 

 การสังซือหน่วยลงทนุชนิดไมไ่ดล้ดหย่อนภาษีและไมจ่่ายเงนิปันผล (UOBLTF-NT) และชนิดไม่ได้ลดหย่อน

ภาษีและจ่ายเงนิปันผล (UOBLTF-NTD) 

ท่านสามารถลงทนุเป็นจาํนวนเงินขนัตาํ ดงันี 

การสงัซือครังแรก การสงัซือครังถัดไป 

ไม่กาํหนด ไม่กาํหนด 

ท่านสามารถสงัซือหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการตงัแต่เวลาเปิดทาํการของธนาคารพาณิชยจ์นถึงเวลา 15.30 น. โดยผ่าน

ช่องทางต่างๆ ดงันี 

ทงันี บรษัิทจดัการยงัไม่เปิดใหบ้รกิารหน่วยลงทนุชนิดไม่ไดล้ดหย่อนภาษีและไม่จ่ายเงินปันผล และชนิดไม่ไดล้ดหย่อนภาษี

และจ่ายเงินปันผล หากบริษัทจดัการเปิดใหบ้ริการดงักล่าวจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ก่อนการเปิดใหบ้ริการ 

โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซดข์องบรษิัทจดัการ 

- บริษัทจัดการ 

 บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกดั  

 โทรศพัท ์0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้าม)ี 

ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืนอืนทีบรษิทัจดัการแต่งตงัขนึ 

ผูล้งทนุสามารถชาํระเงินค่าซือหน่วยลงทุนครงัเดียวเต็มจาํนวนทีสงัซือ โดยชาํระเงินค่าซือหน่วยลงทุนเป็นเงินสด เงินโอน 

เช็ค ดราฟต ์เช็คธนาคารหรือคาํสังจ่ายเงินธนาคารทีสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหักบญัชีเดียวกับสาํนักงานของ

บรษัิทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืนทีรบัคาํสงัซือภายในวนัทาํการขายหน่วยลงทนุเท่านนั  

ในกรณีทีชาํระเงินค่าซือหน่วยลงทนุเป็นเชค็ ดราฟต ์เช็คธนาคารหรือคาํสังจ่ายเงิน ผูส้งัซือหน่วยลงทุนจะตอ้งลงวนัทีที

สงัซือและขีดคร่อมเฉพาะสังจ่ายเพือเข้าบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรือประเภทออมทรพัยที์บริษัทจดัการเปิดไว้

ของธนาคารดงัต่อไปนี 

-  ธนาคาร ยโูอบี จาํกดั (มหาชน) 

-  ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

-  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

-  ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

-  ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  
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-  ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  

-  ธนาคารพาณิชยอ์ืนใดทีบรษัิทจดัการจะแจง้ใหท้ราบต่อไป 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงหรือเพิมเติมบญัชีเพือการสังซือหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบัญชี

สงัซืออนืๆ ซงึบรษัิทจดัการจะแจง้ใหท้ราบในภายหลงั โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขเพิมเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ 

ณ ทีทาํการของบริษัทจดัการและสถานทีติดต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์

ของบริษัทจดัการ 

  

- INTERNET 

- บริการผ่านเจ้าหน้าททีางโทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
 

การสังซือโดยวิธีการสับเปลยีนหน่วยลงทุน 

ชนิดหน่วยลงทนุทจัีดตังก่อนวันท ี1 มกราคม 2563 

1. การสับเปลียนระหว่างกองทุนรวมหุน้ระยะยาวภายใตก้ารบริหารของบริษัทจัดการ ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถ

สบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุน้ระยะยาวทีบริษัทจดัการอาจพิจารณาเพิมเติมในอนาคต ซงึอยู่

ภายใตก้ารบริหารของบริษัทจดัการไดต้ามหลกัเกณฑ ์ เงือนไข และวิธีการตามทีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และกฎหมายทีเกียวขอ้งกาํหนด  

บริษัทจัดการจะยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการสับเปลียนระหว่างกองทุนรวมหุน้ระยะยาวภายใต้การบริหาร

ของบริษัทจัดการ แต่ทังนีบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในอัตรา 200 บาทต่อ 1 

รายการ โดยหักจากมูลค่าหน่วยลงทุนทีคาํนวณได้ภายในวันทีทาํรายการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันทีเริมคิด

ค่าธรรมเนียมใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ไมน่อ้ยกว่า 180 วนั และประกาศในหนงัสือพิมพร์ายวนัอย่างนอ้ย 1 ฉบบั   

2. ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุระหวา่งกองทนุรวมหุน้ระยะยาว ซงึอยู่ภายใตก้ารบริหารของ

บรษัิทจดัการไปยงักองทนุรวมหุน้ระยะยาวทีอยู่ภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทจดัการอืนไดต้ามหลกัเกณฑ ์เงือนไข และ

วิธีการตามทีสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายทีเกียวข้องกาํหนด โดยบริษัทจดัการจะคิดค่าธรรมเนียม

การสบัเปลียนหน่วยลงทุนในอตัรา 200 บาทต่อ 1 รายการ โดยหักจากมูลค่าหน่วยลงทุนทีคาํนวณไดภ้ายในวันที 

ทาํรายการ 

ในกรณีทีผูถื้อหน่วยสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนโดยขายคืนหน่วยลงทุนภายใตก้ารบริหารของบริษัทจดัการอืน เพือ

ซือหน่วยลงทนุภายใตก้ารบรหิารของบริษัทจดัการ บรษัิทจดัการจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทุนจาก

กองทุนเปิดปลายทาง ทงันี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนในอัตรา 

200 บาทต่อ 1 รายการ โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นเงินสดจากผูถื้อหน่วยลงทุน ทงันี บริษัทจดัการจะแจง้วนัที

เรมิคิดค่าธรรมเนียมใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 180 วนั และประกาศในหนงัสือพิมพร์ายวนัอย่าง

นอ้ย 1 ฉบบั  

ทงันี การสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดตน้ทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าวจะต้องเป็นไปตาม

เงอืนไขทีระบไุวใ้นโครงการจดัการ และ/หรือหนังสือชีชวนของกองทนุเปิดตน้ทางและกองทนุเปิดปลายทาง 
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ชนิดหน่วยลงทนุทจัีดตังตังแต่วันท ี1 มกราคม 2563 

การสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึง (“กองทุนเปิดตน้ทาง”) 

เพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจัดการ โดย

บริษัทจัดการจะดาํเนินการนาํเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซงึไดห้ักค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุน

เปิดตน้ทาง (ถา้มี) เพอืนาํไปชาํระค่าซือหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 

ทงันี ในการทาํรายการสบัเปลียนหน่วยลงทุนใดๆ ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถทาํรายการสับเปลียนไดเ้ฉพาะกรณีเป็นการ

ทาํรายการภายใตผู้้ถือหน่วยลงทุนบุคคลเดียวกันภายใตห้มายเลขผู ้ถือหน่วยลงทุนเดียวกันเท่านัน บริษัทจัดการไม่

อนุญาตใหมี้การสับเปลียนหน่วยลงทุนขา้มหมายเลขผูถื้อหน่วยลงทุน เวน้แต่จะไดร้บัพิจารณาจากบริษัทจัดการเป็น

รายกรณี 

ในการทาํรายการสบัเปลียนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนทีทาํการเปิดบญัชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของบริษัท

จดัการนนั อาจมีกรณีทีไม่สามารถทาํรายการสบัเปลียนได ้ทงันี ขึนอยู่กับระบบงานของตวัแทนทีทาํการเปิดบญัชีของผู้

ถือหน่วยลงทนุเป็นสาํคญั 

อนงึ บรษิทัจดัการอาจพิจารณาเปลียนแปลงเพมิเติมใหมี้การสบัเปลียนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิด บรรษัทภิ

บาล หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี” กับกองทุนเปิดอืนๆ ภายใตก้ารบริหารของบริษัทจัดการนอกเหนือจาก

กองทนุเปิดทีกาํหนดขา้งตน้ได ้โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของบรษัิทจดัการ ทงันี การสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่าง

กองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะตอ้งเป็นไปตามเงือนไขทีระบุไวใ้นโครงการจัดการ และ/หรือ

หนงัสือชีชวนของกองทนุเปิดตน้ทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

ทงันี บริษัทจัดการอาจจะหยุดรับคาํสังสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชัวคราว หรือถาวรก็ไดใ้นกรณีทีบริษัท

จดัการเห็นวา่การหยดุรบัคาํสงัสบัเปลียนดงักล่าวจะเป็นประโยชนส์ูงสุด หรือมีผลกระทบในทางทีดีต่อกองทุนเปิดและผู้

ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศไวที้สาํนกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือ

คืน (ถา้มี) และ/หรือประกาศในเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ 

อนึง ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได ้และไม่สามารถสับเปลียนหน่วย

ลงทนุระหว่างกองทนุรวมหุน้ระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุนทีจัดตงัตงัแต่วันที 1 มกราคม 2563 ซงึอยู่ภายใตก้ารบริหารของ

บริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมอืนทีอยู่ภายใตก้ารบริหารของบริษัทจัดการอืนได ้ทงันี บริษัทจัดการอาจเปลียนแปลง

เพมิเติมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุได ้โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจดัการ และจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบทาง

เวบ็ไซตข์องบรษิัทจดัการ 

- ช่องทางการสังซือหน่วยลงทนุอนืๆ (ถ้าม)ี  

 

ในกรณีทีผูส้งัซอืหน่วยลงทนุชาํระเงินค่าซือหน่วยลงทนุถูกตอ้งและครบถว้นเป็นไปตามการรบัชาํระและการเก็บรกัษา

เงินค่าซือหน่วยลงทุนเป็นทีเรียบรอ้ยแล้วนันหากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคาํสังซือหน่วยลงทุนภายในวนัทาํการขาย

หน่วยลงทุนจนเป็นผลใหบ้ริษัทจัดการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทุนได ้บรษิัทจดัการจะเก็บรกัษาเงินค่าซือหน่วยลงทุน

ไวใ้นบญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัยแ์ละ/หรือกระแสรายวันในนามของบญัชีสงัซือหรือบญัชีกองทุนทีบริษัทจัดการ

เปิดไวก้บัธนาคารพาณิชย ์ซงึเป็นบญัชีเดียวกบัทีผูส้งัซือหน่วยลงทนุไดช้าํระเงินค่าซือหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริษัทจดัการ

จะไดร้บัใบคาํสังซือหน่วยลงทุนครบถว้นสมบูรณ ์ทงันี บริษัทจดัการจะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีคาํนวณไดเ้มือสินวนั



กองทนุเปิด ยโูอบี หุน้ระยะยาว  6 
 

ทาํการขายหน่วยลงทุน ณ วนัทีไดร้บัใบคาํสังซือหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนทีผูซ้ือจะ

ไดร้บัการจดัสรรต่อไป 

ทงันี สิทธิของผูถ้ือหน่วยจะเกิดขนึหลงัจากทีนายทะเบียนไดบ้นัทกึขอ้มลูสงัซือหน่วยลงทนุเป็นทีเรียบรอ้ยแลว้ 

 

 การรับซอืคนืหน่วยลงทนุ 

ท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทนุไดโ้ดยระบเุป็นจาํนวน ดงันี 

 

 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถทาํการขายคืนหน่วยลงทุนไดที้บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือคืนไดทุ้กวนัทาํการ 

ซือขายหน่วยลงทุนในระหว่างเปิดทาํการถงึเวลา 15.30 น. โดยสามารถติดต่อไดที้ 

-  บริษัทจัดการ 

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

โทรศพัท ์0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-23777  

 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้าม)ี  

ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืนทีบรษัิทจดัการแต่งตงัขึน 

-    INTERNET 

-    บริการผ่านเจ้าหน้าททีางโทรศัพท ์(Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

- ช่องทางอืนๆ (ถ้าม)ี 

ท่านจะไดร้บัชาํระเงินภายใน 4 วนัทาํการนบัตงัแต่วนัถดัจากวนัรบัซือคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของ

ผูถื้อหน่วยลงทนุ หรือวิธีการอืนใดอนัจะเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรือ 

prompt pay เป็นตน้ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสงัจ่ายเฉพาะระบุชือผูถ้ือหน่วยลงทุน และจดัส่งทางไปรษณียห์รือนาํส่งโดย

ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืน (ถา้มี) ทงันี ตามทีผูถื้อหน่วยลงทนุไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้

 

2. กรณีใดทบีริษัทจัดการกองทนุรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

บรษัิทจดัการมสีิทธิจะปฏิเสธการสงัซอืหน่วยลงทนุในกรณีใดกรณีหนงึดังต่อไปนี 

1. กรณีเอกสารหรือขอ้มูลทีบริษัทจัดการไดร้บัจากผูซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริง หรือกรณีทีบริษัท

จดัการเกิดขอ้สงสัยว่าการซือหน่วยลงทนุของผูซ้ือหน่วยลงทนุจะเป็นการฟอกเงนิ 

2. กรณีทีการสงัซือหน่วยลงทุนอาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการบริหารกองทุนรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม 

โดยจะพจิารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจาํนวนเงินของการสงัซือหน่วยลงทุน ทงันีเพือเป็นการรกัษา

ผลประโยชนข์องกองทนุรวมกบัผูถื้อหน่วยลงทนุ 

 

 

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 

ไม่กาํหนด  ไม่กาํหนด 
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3. กองทุนรวมนีมีข้อกําหนดเกียวกับการเลือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือ 

ไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสังทรีับไว้แล้ว และการหยุดรับคาํสงัซือหรือขายคนืหน่วยลงทนุไว้อย่างไร ? 

การเลือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 

1.บริษัทจัดการอาจเลือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนทีไดมี้คาํสงัขายคืนหน่วย

ลงทนุของกองทนุเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี 

(1) บรษัิทจัดการโดยความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชนเ์ห็นว่ามีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่ายจ่ายโอนหลกัทรพัย์

หรือทรพัยส์ินของกองทนุเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล    

(2) มีคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้  แต่ในช่วงระยะเวลาทีบรษัิทจดัการยงัไม่ไดช้าํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่

ผูถ้ือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการพบว่าราคารบัซือคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้งและผูดู้แลผลประโยชนย์งัไม่ได้

รบัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารบัซือคืนหน่วยลงทุนทีไม่

ถูกต้องนันต่างจากราคารบัซือคืนหน่วยลงทุนทีถูกตอ้งตงัแต่หนึงสตางคข์ึนไปและคิดเป็นอตัราตังแต่รอ้ยละ 0.5 

ของราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุทีถกูตอ้ง 

(3) มีค ําสังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบริษัทจัดการพบว่าราคารับซือคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ 

ผูดู้แลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา

รบัซือคืนหน่วยลงทุนทีไม่ถูกต้องนันต่างจากราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีถกูตอ้งตงัแต่หนงึสตางคข์ึนไป และคิด

เป็นอตัราตงัแต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือคืนหน่วยลงทนุทีถกูตอ้ง  

การเลือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเลือนได้

ไม่เกิน 10 วนัทาํการนบัตงัแต่วนัทาํการถดัจากวนัทีมีคาํสงัขายคืนหน่วยลงทุนนัน เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทงันี การผ่อนผนัดงักล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบรษัิทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี 

(1) ประกาศการเลือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ทีทาํการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที

ติดต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืนทีใชใ้นการซอืขายหน่วยลงทนุ และแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทีไดมี้

คาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั  

(2) แจง้การเลือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัทาํรายงานในเรืองดงักล่าว พรอ้มทงัแสดงเหตุผล

และหลักฐานการได้รบัความเห็นชอบหรือการรับรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ

ชดเชยราคาจากผู้ดูแลผลประโยชนใ์ห้สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจ

มอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชนด์าํเนินการดงักล่าวแทนก็ได ้

(3) ในระหว่างทีบรษัิทจดัการเลือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนนัหากถึงวนัทาํการซือขายหน่วยลงทุน

วันอืน และมีผูถ้ือหน่วยลงทุนสงัขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะตอ้งรบัซือคืนหน่วยลงทุนนนั ทงันี บริษัท

จดัการจะตอ้งชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนทียังค้างอยู่ใหเ้สร็จสินก่อน แลว้จึงชาํระเงินค่า

ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุทีสงัขายคืนหน่วยลงทนุในวนันนัๆ ต่อไป 

การไม่ขายหรือไม่รบัซือคืนหน่วยลงทนุตามคาํสงัซือหรอืคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุ 

1. บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รบัซือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสงัทีรบัไวแ้ลว้ หรือจะหยุดรบัคาํสงัซือ หรือ

คาํสงัขายคืนหน่วยลงทุนได ้เฉพาะในกรณีทีกาํหนดไวใ้นโครงการ ซงึตอ้งไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี  
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(1) ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซือขายไดต้ามปกติ  

(2) บรษัิทจดัการกองทนุรวมพจิารณาแลว้ มีความเชือโดยสจุรติและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึงดังนี โดย

ไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ ซึงใหก้ระทาํไดไ้ม่เกิน 1 วนัทาํการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนั

เวลาดงักล่าวจากสาํนกังาน  

(ก) มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอน หลักทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่าง

สมเหตสุมผล 

(ข) ไม่สามารถคาํนวณมูลค่าทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม  

(ค) มีเหตจุาํเป็นอนืใดเพือคุม้ครองประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทุน  

(3) กองทุนรวมไดล้งทุนในหลักทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่างประเทศ และมีเหตุการณด์ังต่อไปนีเกิดขนึ ซงึก่อใหเ้กิด

ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยัสาํคัญ  

(ก) ตลาดซือขายหลกัทรพัยที์กองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดทาํการซือขายไดต้ามปกติ ทงันี เฉพาะในกรณีที

กองทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัยที์ซือขายในตลาดซือขายหลักทรพัยแ์ห่งนนัเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลค่า

ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม  

(ข) มีเหตกุารณที์ทาํใหไ้ม่สามารถแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรี และทาํใหไ้ม่สามารถโอนเงินออก

จากประเทศหรือรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกติ หรือ  

(ค) มีเหตทีุทาํใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินทีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซงึ

เหตุดงักล่าวอยู่เหนือการควบคมุของบรษิัทจดัการกองทนุรวม และผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นชอบดว้ยแลว้  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสังซือหน่วยลงทุนทีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัคาํสังซือหน่วยลงทุน

แก่ผูล้งทนุเฉพาะราย เนืองจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดงันี  

(ก) บรษัิทจัดการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนนั ๆ มีส่วนเกียวขอ้งกบัการกระทาํอย่างใดอย่าง

หนงึดงันี  

1. การกระทาํทีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกียวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ ไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย  

3. การกระทาํทีเป็นการปฏิบัติตามคาํสังเกียวกับการยึดหรืออายัดทรัพยส์ินโดยบุคคลผู้มีอาํนาจตาม

กฎหมาย  

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาํเนินการรูจ้ักลูกค้า และตรวจสอบ เพือทราบขอ้เท็จจริงเกียวกับ

ลกูคา้ไดใ้นสาระสาํคญั  

(5) อยู่ในระหว่างดาํเนินการเปลียนใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมรายอืนเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตก้าร

จัดการของตนอันเนืองมาจากการทีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดาํรงความเพียงพอของ

เงนิกองทนุไดต้ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการดาํรงเงินกองทุนของ

ผูป้ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซือขายหลกัทรพัยแ์ละ
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การคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัยที์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสญัญาซือขาย

ล่วงหนา้ ซงึใหก้ระทาํไดไ้ม่เกิน 3 วนัทาํการ  

(6) อยู่ในระหว่างดาํเนินการเพือเลิกกองทนุรวม ตามขอ้ 22.1.2 ในส่วนขอ้ผูกพนั 

2  เมือปรากฏเหตุตามขอ้ 1. และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงคจ์ะไม่ขาย หรือไม่รบัซือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด

รบัคาํสงัซือ หรอืคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุ ใหบ้รษัิทจดัการกองทนุรวมปฏิบตัิดงัต่อไปนี  

(1) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทีมีคาํสังซือ หรือคาํสังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ใหท้ราบถึงการไม่ขายหรือไม่รบัซือคืน

หน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 1. (1) (2) (3) หรือ (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุรายอืนและผู้

ลงทนุทวัไปใหท้ราบถงึการหยดุรบัคาํสงัซือ หรือคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนัดว้ย  

(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รบัซือคืนหน่วยลงทนุ หรือการหยุดรบัคาํสังซือ หรือคาํสงัขายคืนหน่วยลงทุนพรอ้มทงั

แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดาํเนินการของกองทนุรวมเปิดนนั ใหส้าํนกังานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีทีบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รบัซือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัคาํสงัซือ หรือคาํสงัขายคืน

หน่วยลงทนุตามขอ้ 1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัทาํการ ใหบ้รษิัทจดัการกองทุนรวมดาํเนินการดงันี ก่อนการ

เปิดรบัคาํสงัซอื หรือคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุ  

(ก) รายงานการเปิดรบัคาํสงัซอื หรือคาํสงัขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด 

ณ วันทาํการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนันให้สาํนักงานทราบภายในวันทาํการก่อนวันเปิดรบัคาํสังซือ หรือ

คาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุ  

(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทีมีคาํสงัซือ หรือคาํสงัขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเปิดขาย หรือรบัซือ

คืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอืนและผูล้งทุนทวัไปใหท้ราบถึงการเปิดรบัคาํสงั

ซือหรือคาํสงัขายคืนหน่วยลงทนุดว้ยวิธีการใดๆ โดยพลนั  

3. ใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคาํสังซือหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบริษัท

พบว่าราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงั

และรายงานการชดเชยราคา โดยแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนทีมีคาํสงัซือหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการหยุดขายหน่วย

ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทนุรายอืนและผูล้งทนุทวัไปใหท้ราบถึงการหยุดรบัคาํสงัซือหน่วยลงทุนดว้ย

วิธีการใดๆ โดยพลนั  

4. ในกรณีทีวนัทาํการซอืขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันทีสาํนกังานไดป้ระกาศกาํหนดใหเ้ป็นวนัหยุดทาํการ

ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคาํสงัซือ และคาํสงัขายคืนหน่วย

ลงทนุ สาํหรบัวนัดงักล่าว และตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้เกียวกบัการหยดุรบัคาํสงัในกรณีดงักล่าวไม่

นอ้ยกวา่ 5 วนัทาํการก่อนถึงวนัหยุดทาํการกรณีพิเศษนนั โดยจดัใหมี้ขอ้มูลเรืองดงักล่าวไวใ้นทีเปิดเผย ณ สถานที

ในการซอืขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบรษิัทจดัการกองทนุรวมและผูส้นบัสนนุการขาย หรือรบัซือคืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) 

 

การหยดุขายหรือรบัซือคืนหน่วยลงทนุ 

เพือคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีทีมีความจาํเป็นเพือรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน

ของประเทศ หรือเพือรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้ริษัท
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จดัการหยดุรบัคาํสงัซอื คาํสงัขายคืนหรือคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไดเ้ป็นการชัวคราวตามระยะเวลาที

เห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วันทาํการติดต่อกัน เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้

ขยายระยะเวลาหยุดรบัคาํสงัซอื คาํสงัขายคืน หรือคาํสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุออกไปได ้

 

4. วิธีการสับเปลยีนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ? 
 
 ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุน้ระยะยาวซึงอยู่ภายใตก้ารบริหารของ

บริษัทจัดการได้ตามหลักเกณฑ ์เงือนไข และวิธีการตามทีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายทีเกียวข้อง

กาํหนด การสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึง (“กองทุนเปิด

ตน้ทาง”) เพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงือนไขทีระบุไวใ้นโครงการ

จดัการ โดยบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซือคืนจะดาํเนินการนาํเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทุนเปิด

ตน้ทาง เพือนาํไปชาํระค่าซือหน่วยลงทนุกองทนุเปิดปลายทาง  

ทงันี กองทนุเปิด ยโูอบี หุน้ระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดไมจ่่ายเงินปันผล ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถสับเปลียน

ชนิดของหน่วยลงทุนระหว่างกันได ้และบริษัทจดัการจะแยกคาํนวณมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด ซึง

อาจจะมีมลูค่าเท่ากนัหรอืแตกต่างกนัได ้

กองทนุเปิด ยโูอบี หุน้ระยะยาว ชนิดไมไ่ดล้ดหย่อนภาษีและไม่จ่ายเงินปันผล และชนิดไมไ่ดล้ดหย่อนภาษีและจ่ายเงิน

ปันผล ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถสบัเปลียนชนิดของหน่วยลงทุนระหว่างกันได ้และบริษัทจดัการจะแยกคาํนวณ

มลูค่าหน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุแต่ละชนิด ซงึอาจจะมีมลูค่าเท่ากนัหรือแตกต่างกนัได ้

 

5. กองทนุรวมนีกาํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร ? 

1. ตามหลกัเกณฑที์สาํนกังานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกาํหนด และ/หรือ ทีแกไ้ขเพมิเติม 

2. ผูล้งทุนทีถือครองหน่วยลงทุนก่อนวนัที 1 มกราคม 2563 และยังไม่ครบเงือนไขทีไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี (5ปี 

หรือ 7ปี) ไม่สามารถนาํหน่วยลงทนุไปจาํหน่าย จ่าย โอน จาํนาํ หรอืนาํไปเป็นประกนัได ้

3. ผูล้งทุนทีถือครองหน่วยลงทุนตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 สามารถนาํหน่วยลงทุนไปจาํหน่าย จ่าย โอน จาํนาํ หรือนาํไป

เป็นประกนัได ้

 

6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกียวกับมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือคืน

หน่วยลงทนุได้จากช่องทางใด ? 

 ท่านสามารถติดตามมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุไดท้างเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ www.uobam.co.th   
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คาํถามและคาํตอบเกยีวกับสทิธิของผู้ถอืหน่วยลงทุน 
 
 
 
1. กองทุนรวมนีมกีารออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 

 หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ ระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหก้ับผูถื้อหน่วยลงทุนทุกครงัทีมีการสงัซือ และ/หรือ

ขายคืนหน่วยลงทุน ดงันนั บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนทีปรากฏในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน และ

ในหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุทีส่งใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุฉบบัล่าสดุเป็นรายการทีเป็นปัจจบุนัและถกูตอ้ง 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยทีมีสมุดบญัชีแสดงสิทธิใน 

หน่วยลงทนุแลว้ 

 

2. ผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนีอาจถูกจาํกัดสิทธิในเรืองใด ภายใต้เงอืนไขอย่างไร ? 

ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีอาจถกูจาํกดัสิทธิ กรณีทีผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวน

หน่วยลงทุนทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของกองทนุรวม บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนทีเกินดังกล่าว 

เวน้แต่เป็นกรณีกองทนุรวมทีมีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว 

จะนบัคะแนนเสียงของผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่าวไดเ้ต็มตามจาํนวนทีถืออยู ่

 

3. ช่องทางและวิธกีารทผู้ีถอืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้

สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ? 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชส้ิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ

ไดที้ website ของบรษัิทจดัการ http://www.uobam.co.th 

 

4. กองทุนรวมนีมช่ีองทางและวธิีการร้องเรียน อยา่งไร ? 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถติดต่อบรษิัทจดัการที  

- บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั โทรศพัท ์0-2786-2222 หรือ  

- สาํนกังาน ก.ล.ต. (Help Centre) โทรศพัท ์0-2033-9999 

 

5. กองทุนรวมนีมนีโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไร ? 

ไม่มี 
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บุคคลทเีกียวขอ้งกบัการดาํเนินการของกองทุนรวม  
 

1. รายชือกรรมการ และคณะผู้บริหาร  

รายชือกรรมการ  

1. นายลี ไหว ไฟ ประธานคณะกรรมการ 

2. นายทีโอ บนุ เคียต  กรรมการ 

3. นายสญัชยั  อภิศกัดิศิรกิลุ กรรมการ 

4. นางกญัลิกา บษุปวนิช กรรมการ  

5. นายวนา  พลูผล กรรมการ 

   และประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 

คณะผู้บริหาร 

1.  นายวนา  พลูผล ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร  

2.  นางสุนร ี  พิบลูยศ์กัดิกุล กรรมการผูจ้ดัการ สายปฏิบตัิการ  

3.  นายเจิดพนัธุ ์  นิธยายน กรรมการผูจ้ดัการ สายการลงทนุ  

4.  นางสาวรชัดา  ตงัหะรฐั   กรรมการผูจ้ดัการ สายพฒันาธุรกิจ  

2. จาํนวนกองทนุรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 

จาํนวน 102 กองทนุ (ขอ้มลู ณ วนัที 31 กรกฎาคม 2563) 

3. มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทนุรวม  

UOBLTF เท่ากบั 5,404,631,955.56 บาท (ขอ้มลู ณ วนัที 31 กรกฎาคม 2563) 

UOBLTF-D เท่ากบั 49,541,772.16 บาท (ขอ้มลู ณ วนัที 31 กรกฎาคม 2563) 

4. รายชือคณะกรรมการการลงทุน  

IC Governance 
1. นายวนา พูลผล ประธานคณะกรรมการ IC Governance 

2.  นางสาวเฟง ฟาง กรรมการ 

3. นางสุนร ี พิบลูยศ์กัดิกลุ กรรมการ 

4. นางสาวรชัดา ตงัหะรฐั กรรมการ 

5. นายเจิดพนัธุ ์ นิธยายน กรรมการ 

6. นางสาวพชัราภา มหทัธนกุล กรรมการ 

7. นายจารุวตัร ปรีดิเปรมกลุ กรรมการ 

8. นางสาววรรณจนัทร ์ องึถาวร กรรมการ 

9. นางวิภาดา ลภัยพร กรรมการ 

10. นายปราโมทย ์ เลา้สมบรูณ ์ กรรมการ 
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IC Asset Allocation 

1. นายเจิดพนัธุ ์ นิธยายน ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation 

2. นางสาวพชัราภา มหทัธนกุล กรรมการ 

3. นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ กรรมการ 

4. นายสิทธิศกัด ิ  ณัฐวฒุ ิ กรรมการ 

5. นายชยัยนัต ์ จนัทนคีรี กรรมการ 

6. นายชยัพฤกษ ์ กลุกาญจนาธร กรรมการ 

7. นายธนกร ธรรมลงกรต กรรมการ 

8. นางสาวนพรตัน ์ ประมวลวลัลิกลุ กรรมการ 

9. นายจารุวตัร ปรีดิเปรมกลุ กรรมการ 

10. นางสาวลินดา อบุลเรียบรอ้ย กรรมการ 

11. นายวีรยทุธ หลีหล์ะเมียร กรรมการ 

12.  นางสาวชนิษฎา วีรานุวตัติ กรรมการ 

13. นางสาวอญัชลี งามวุฒิกลุ กรรมการ 

14. นางสาวชืนสมุน พรสกลุศกัดิ กรรมการ 

15. นางสาวนนัทนชั กิติเฉลิมเกียรติ กรรมการ 

16 นางสาววรรณจนัทร ์ องึถาวร กรรมการ 

17. นายกิตติพงษ ์ กงัวานเกียรติชยั กรรมการ 

18. นายฐิติรฐั รตันสิงห ์ กรรมการ 

19. นางสาวสิรอินงค ์ ปิยสนัติวงศ ์ กรรมการ 

 

5. รายชือผู้จัดการกองทนุ ประวัตกิารศกึษา และประสบการณก์ารทาํงานทีเกียวขอ้งกับการบริหารจัดการ

กองทนุรวม รวมทงัหน้าทคีวามรับผิดชอบของผู้จัดการกองทนุ (ขอ้มลู ณ วนัที 11 มกราคม 2564) 

ชอื ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณท์าํงานทีเกยีวข้องกับ 

การบริหารจดัการกองทุนรวม 

หน้าทีความ

รับผิดชอบ 

นางสาวพชัราภา มหัทธนกุล*, CFA 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ,                    

ฝ่ายการลงทุนตราสารทนุในประเทศ 

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

(การเงิน),                             

Seattle University, USA 

 บริหารธุรกิจบณัฑติ (การบญัชี), 

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายการลงทนุตราสารทุน   

ในประเทศ, บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ผูอ้าํนวยการอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน,              

บลจ.ไอเอน็จี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ ฝ่ายจดัการกองทนุ,               

บลจ.ธนชาต จาํกัด   

 ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทนุ,              

ธนาคารไทยธนาคาร จาํกดั (มหาชน) 

 ผูช่้วยผูจ้ดัการ ฝ่ายวิจยั,                                       

บริษัทหลกัทรพัยเ์พือธุรกิจหลกัทรพัย ์จาํกดั 

 นกัวิเคราะหอ์าวโุส ฝ่ายวิเคราะหห์ลกัทรพัย,์          

CMIC Finance & Securities Plc. 

 นกัวิเคราะห ์ฝ่ายวิเคราะหห์ลกัทรพัย,์                         

Nava Finance & Securities Plc. 

 

หวัหนา้                               

ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ

ในประเทศ 
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ชอื ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณท์าํงานทีเกยีวข้องกับ 

การบริหารจดัการกองทุนรวม 

หน้าทีความ

รับผิดชอบ 

นายสิทธศัิกด ิณัฐวุฒ*ิ, CFA 

ผูอ้าํนวยการอาวโุส (2),  

ฝ่ายการลงทุนตราสารทนุในประเทศ 

  

  

 วิทยาศาสตรม์หาบณัฑิต 

(การเงิน),                            

Seattle University, U.S.A. 

 ศิลปศาสตรม์หาบณัฑิต 

(เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ, 

การเงิน),                          

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

 ศิลปศาสตรบ์ณัฑิต 

(ภาษาองักฤษ, เกียรตินิยม

อนัดบั 2),                        

มหาวิทยาลยัศลิปากร 

 ผูอ้าํนวยการอาวุโส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ    

ในประเทศ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ผูอ้าํนวยการอาวุโส, หวัหนา้ฝ่ายการลงทนุตราสาร

ทนุ, บลจ. ยโูอบี (ไทย) จาํกดั 

 ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการลงทุนตราสารทนุ,                       

บลจ. กรุงไทย จาํกัด (มหาชน) 

 ผูช้ว่ยผูจ้ดัการกองทนุตราสารทุน,                  

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ

ในประเทศ 

นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ 

ผูอ้าํนวยการอาวโุส (2),  

ฝ่ายการลงทุนตราสารทนุในประเทศ 

  

  

  

 บรหิารธุรกิจบัณฑิต 

(การตลาด),

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 ผูอ้าํนวยการอาวุโส (2),  ฝ่ายการลงทนุตราสารทุน   

ในประเทศ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ผูอ้าํนวยการอาวุโส, ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ,    

บลจ. ยโูอบี (ไทย) จาํกดั 

 นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย,์                                        

Barclays de Zoete Wedd Securities (Thailand)  

 ผูช้ว่ยนกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย,์                           

Barclays de Zoete Wedd Securities  

ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ

ในประเทศ 

นายชัยยันต ์จันทนคีรี, CFA 

ผูอ้าํนวยการอาวโุส (2),  

ฝ่ายการลงทุนตราสารทนุในประเทศ 

  

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

(การเงิน),                         

Southern Newhampshire 

University, U.S.A. 

 บริหารธุรกิจบัณฑิต, 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

 ผูอ้าํนวยการอาวุโส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ   

ในประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ผูอ้าํนวยการ (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ,            

บลจ. ยโูอบี (ไทย) จาํกดั 

 First Vice President, Investment Department, 

บลจ. ซีไอเอม็บี-พรนิซิเพิล จาํกดั 

 Senior Assistant Vice President / Private 

Clients Investment Dept., Bualuang Securities 

PLC.  

 Assistant Manager / United Securities PLC.  

 Specialist / Bangkok Capital Alliance.  

ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ
ในประเทศ 

นายชัยพฤกษ ์กุลกาญจนาธร*, CFA 

ผูอ้าํนวยการอาวโุส (2),  

ฝ่ายการลงทุนตราสารทนุในประเทศ 

  

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

(การเงิน), 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต 

(วิศวกรรมเครอืงกล), 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระ

จอมเกลา้ธนบรุ ี

 ผูอ้าํนวยการอาวุโส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ    

ในประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส, บลจ.แอสเซท พลสั จาํกดั 

 ผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส,                                            

บลจ.เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

 ผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส, บลจ. ทหารไทย จาํกดั 

 ผูจ้ดัการกองทนุอาวโุส, บลจ. วรรณ จาํกัด 

ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ
ในประเทศ 
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ชอื ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณท์าํงานทีเกยีวข้องกับ 

การบริหารจดัการกองทุนรวม 

หน้าทีความ

รับผิดชอบ 

นางสาวนพรัตน ์ประมวลวลัลิกุล*, 

ผูอ้าํนวยการ,                                    

ฝ่ายการลงทุนตราสารทนุในประเทศ 

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

(การเงิน, เกียรตินิยมอนัดบั 1)

สถาบนับณัฑิตพฒัน บรหิารศาสตร ์

 วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต 

(วิศวกรรมเครอืงมือ, เกียรตินิยม

อนัดบั 1) มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี 

 ผูอ้าํนวยการ, ฝ่ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ, 

บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 Assistant Vice President,                                            

บลจ. กรุงไทย จาํกัด (มหาชน) 

 Assistant Vice President, บลจ. ภทัร จาํกดั 

 Fund Manager,บลจ. กสกิรไทย จาํกดั 

 Fund Manager, บลจ. ธนชาต จาํกดั 

 Assistant Manager,                                                      

บริษัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จาํกดั 

ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ

ในประเทศ 

นายธนกร ธรรมลงกรต 

ผูอ้าํนวยการอาวโุส (1),                          

ฝ่ายเทคโนโลยีการลงทนุ 

 วิทยาศาสตรม์หาบณัฑิต (การ

ธนาคารและการเงิน)

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

 เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต 

(เศรษฐศาสตร,์ เกยีรตินิยม

อนัดบั 1)                          

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

 ผูอ้าํนวยการอาวุโส (1), ฝ่ายเทคโนโลยีการลงทนุ,                     

บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ผูจ้ดัการกองทนุ, ฝ่ายบริหารกองทนุ,                            

บลจ. ธนชาต จาํกดั 

 ผูช้ว่ยผูจ้ดัการกองทนุ, ฝ่ายการจดัการลงทนุ,               

บลจ. ซีไอเอม็บี –พรนิซิเพิล จาํกดั 

 ทปีรกึษาการลงทนุ, ฝ่ายทีปรกึษาการลงทุน,              

บล. ยไูนเต็ด จาํกดั (มหาชน) 

 ทปีรกึษาการลงทนุ, ฝ่ายจดัการลงทนุ,                        

บลจ. ยูไนเต็ด (จาํกดั) มหาชน 

ฝ่ายเทคโนโลยีการลงทนุ 

* ปฏิบตัิหนา้ทีเป็นผูจ้ดัการกองทุน และผูจ้ดัการลงทุนในสญัญาซือขายลว่งหนา้ (ถา้ม)ี  
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6. รายชือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทนุของกองทนุ มีดังนี  

รายชอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซอืคืนหน่วยลงทนุ UOBLTF UOBLTF-D 

1. บริษัทหลกัทรพัย ์คนัทร ีกรุ๊ป  จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2205-7111   

2. บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จาํกดั : โทรศพัท ์0-2672-5999, 0-2687-7000   

3. ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2285-1555   

4. ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์1558   

5. บริษัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จาํกัด (มหาชน) : โทรศัพท ์0-2638-5500   

6. บริษัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-5050   

7. ธนาคารซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2626-7777   

8. บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2658-5800   

9. บริษัทหลกัทรพัย ์ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-8000   

10. บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-7000, 0-2099-7000   

11. บริษัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2680-1234   

12. บริษัทหลกัทรพัย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2659-3456   

13. บริษัทหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก ้จาํกัด : โทรศัพท ์0-2695-5000   

14. บริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2635-3123   

15. บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั : โทรศพัท ์0-2949-1999   

16. บริษัท หลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน)   

17. บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินนัเซีย ไซรสั : โทรศพัท ์0-2782-2400   

18. บริษัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2217-8888   

19. บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั : โทรศัพท ์0-2857-7000   

20. บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เมอรช์นั พารท์เนอร ์จาํกดั : โทรศพัท ์0-2660-6677   

21. บริษัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  : โทรศพัท ์0-2658-8888   

22. บริษัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2618-1111   

23. บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินนัซ่า จาํกดั : โทรศพัท ์0-2697-3700   

24. บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกดั : โทรศพัท ์0-2841-9000   

25. บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที  จาํกดั : โทรศพัท ์0-2351-1800   

26. บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั : โทรศพัท ์0-2343-9555   

27. บริษัท แอ๊ดวานซ ์ไลฟ์ ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2648-3600   

28. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2629-5588   

29. ธนาคารออมสิน : โทรศพัท ์1115   

30. ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์1327, 0-2359-0000   

31. บริษัท ฮวัเซ่งเฮง โกลด ์ฟิวเจอร ์จาํกดั : โทรศพัท ์0-2223-2288   

32. บริษัทหลกัทรพัย ์ไอรา่ จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2080-2888   

33. บริษัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จาํกดั : โทรศพัท ์0-2088-9797   

34. บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอเชีย เวลท ์จาํกดั : โทรศพัท ์0-2207-2100   
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รายชอืผู้สนับสนุนการขายหรอืรับซอืคืนหน่วยลงทนุ UOBLTF UOBLTF-D 

35. บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือขายหน่วยลงทนุ เวล็ธ ์เมจิก จาํกัด : โทรศพัท ์0-2861-5508, 0-2861-6090   

36. บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2696-0000 , 0-2796-0000   

37. บริษัทเมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2274-9400  - 

38. ธนาคารทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2633-6000   

39. บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั : โทรศพัท ์0-2009-8888   

40. บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือขายหน่วยลงทนุ บรอดเกท จาํกดั : โทรศพัท ์0-2410-1996   

41. บริษัท หลกัทรพัยน์ายหนา้ซอืขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จาํกดั : โทรศพัท ์0-2026-5100   

42. บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ ์จาํกดั : โทรศพัท ์0-2026-6222   

43. บริษัท ฟิลลิปประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท ์0-2022-5000   

44. บริษัท หลกัทรพัย ์ทิสโก ้จาํกดั : โทรศพัท ์0-2633-6000   

หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือคืนอืนๆ ทีบรษัิทจดัการแต่งตงัขนึ (ถา้มี)    

 

7. นายทะเบียนหน่วยลงทนุของกองทุนนีคือ ? 

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

โทรศพัท ์0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

8. ผู้ดูแลผลประโยชนข์องกองทนุนีคือ ? 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  

โทรศพัท ์0-2299-2668 โทรสาร 0-2242-3497 หรือ 0-2242-3679 

นอกจากหนา้ทีตามทีกาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตงัผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ยงัมีหนา้ทีตามกฎหมายในการรกัษาผลประโยชน์

ของผูถ้ือหน่วยลงทนุดว้ย 
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ช่องทางทผู้ีลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพิมเติมเกยีวกับกองทนุรวมนี 
 

 

 
1.   ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิมเติมเกียวกับกองทนุได้จากช่องทางใด ? 

 ผูล้งทนุสามารถทราบขอ้มลูเพิมเติมเกียวกบักองทนุไดที้ 

 -  บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 -  ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือคืน (ถา้มี) 

 -  เว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ  www.uobam.co.th 

 

2.    ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถอืหน่วยลงทุนเกินข้อจาํกัดการถอืหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

  ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนไดที้เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

www.uobam.co.th 
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ความเสียงในการลงทุนของกองทุนรวม  
 

1. ความเสียงจากการดาํเนินงานของบริษัททีออกตราสารทุน (Business Risk) คือ ความเสียงทเีกิดจากผลการ

ดาํเนินงานของบริษัททีออกตราสารทุน ทกีองทุนรวมไปลงทุน ผลการดาํเนินงานดูจากความสามารถในการ

ทาํกาํไรของบริษัทโดยทไีด้ผลกระทบสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม สภาวะอุตสาหกรรม และจากการบริหาร โดย

ผลการดาํเนินงานทดีีหรือไม่นันจะส่งผลกระทบกับราคาตลาดของตราสารทุนทบีริษัทนันๆ ออก 

แนวทางการบริหารเพือลดความเสยีง :  

บริษัทจัดการวิเคราะหปั์จจยัต่างๆ ทีมีผลกระทบต่อราคา และคดัเลือกตราสารทีมีคุณภาพ และกระจายลงทุนในหุน้แต่ละ

ประเภทอตุสาหกรรม เพอืลดความเสียงในส่วนนี 

 

2. ความเสยีงจากความสามารถในการชาํระหนีของผู้ออกตราสารหนี (Credit Risk) เป็นความเสียงจากตราสารหนีที

กองทุนรวมไปลงทุนทีอาจจะมีการผิดนัดชําระหนี คือบริษัทผู้ออกตราสารหนีนันๆ ไม่สามารถนําเงินต้น/

ดอกเบียมาจ่ายเมือถึงวันทคีรบกาํหนดทตี้องจ่าย โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทประสบสภาวะขาดทุนหรือไม่มี

สภาพคล่องพอทจีะมาจ่ายคนื เป็นต้น 

แนวทางการบริหารเพือลดความเสยีง :  

กองทุนเปิด ยูโอบี หุน้ระยะยาว มีนโยบายมุ่งเน้นลงทุนในหุน้ ทาํใหค้วามเสียงในส่วนนีมีนอ้ยสาํหรบัส่วนทีจะลงทุนใน

ตราสารหนี บริษัทจัดการจะวิเคราะหปั์จจยัต่างๆ ของผูอ้อกตราสาร และคัดเลือกตราสารทีมีคุณภาพเพอืลดความเสียงใน

ส่วนนี 

 

3. ความเสยีงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเสียงจากความผันผวนของราคาตราสารทีเกิดจากการเปลียนแปลง

ในสถานะการณท์างเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ซึงเป็นความเสียงทีบริษัทผู้ออกตราสารไม่

สามารถจะควบคุมได ้ 

แนวทางการบริหารเพือลดความเสยีง :  

บรษัิทจดัการจะวิเคราะหปั์จจยัต่างๆ รวมทงัติดตามสถานการณก์ารเปลียนแปลงทีอาจมีผลกระทบต่อราคา และกองทุน

มีนโยบายทีจะลงทุนในหุน้ทีมีปัจจยัพืนฐานดีมีแนวโนม้ในการเติบโตสูง ซงึจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่า

ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 

 

4. ความเสียงของตราสารอนุพันธ ์ประเภทสัญญาซือขายล่วงหน้า  

แนวทางการบริหารเพือลดความเสยีง :  

บรษัิทจดัการอาจลงทุนในตราสารอนพุนัธป์ระเภทสญัญาซือขายล่วงหนา้เพือปอ้งกนัความเสียงจากการลงทุนเท่านนั ซงึ

จะทาํใหก้องทุนสามารถดาํรงภาระการถือครองหลกัทรพัยใ์นระดับสูงได ้โดยไม่ทาํใหร้าคาหลักทรพัยถ์ูกกระทบจนเกิน

ควร และสามารถเปลียนแปลงสถานภาพของการลงทุนได ้โดยอาจไม่จาํเป็นตอ้งเปลียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยใ์นการ

ลงทนุของกองทนุ ไม่ว่าตลาดจะเคลือนไหวไปในทิศทางใด 

 

  



กองทนุเปิด ยโูอบี หุน้ระยะยาว  20 
 

 
อตัราส่วนการลงทุน 

 

ส่วนท ี1 : อัตราส่วนการลงทนุทคีาํนวณตามผู้ออกทรัพยส์นิหรือคู่สัญญา (Single entity limit)* 

ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย  ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

2 หน่วย CIS ตามทีระบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนที 2 ขอ้ 1.1   ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

3 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากทีผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารมีลกัษณะ

อย่างใดอย่างหนงึดงันี 

3.1 ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade  

3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทงันี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารทีรฐับาลเป็นประกนั  

ไม่เกิน 20% 

  

4 ตราสารทีมีลกัษณะครบถว้นดงันี 

4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกงึหนีกงึทุน SN หรือศุกกู ทีผูอ้อกจดัตงัขึนตาม

กฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ 

ธพ. ในประเทศไทย 

4.2 เป็นตราสารทีมีลกัษณะอยา่งใดอย่างหนงึดงันี 

4.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบียน 

4.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทวัไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

4.2.3 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมกีาํหนดวนัชาํระหนี ≤ 397 วนันบัแต่วนัทีลงทุน 

และไมไ่ดมี้ลกัษณะตาม 4.2.1 หรือ  

4.2.2 ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบคุคลดงันี 

4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

4.2.3.2 ธนาคารออมสิน  

4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4.2.3.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั  

4.2.3.6 ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

4.2.3.7 ธนาคารเพือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย  

4.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

4.2.3.9 บล. 

4.3 เสนอขายในประเทศไทย  

4.4 ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 

4.5 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมกีาํหนดวนัชาํระหนี > 397 วนันบัแต่วนัทีลงทุน ตอ้ง

ขนึทะเบยีนหรอือยู่ในระบบของregulated market 

ไม่เกินอตัราดังนี แลว้แต่อตัราใด

จะสูงกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) นาํหนกัของตราสารทีลงทนุ

ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 

5 ทรพัยส์ินดงันี  

5.1 ตราสารทนุทีจดทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลักทรพัยส์าํหรับผู้

ลงทุนทัวไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทนุทีผูอ้อกตราสารอยู่ระหว่าง

ดาํเนินการแกไ้ขเหตทีุอาจทาํใหมี้การเพกิถอนการเป็นหลกัทรพัยซื์อขายใน SET) 

5.2 ตราสารทนุทีออกโดยบรษิัททีจดัตงัขนึตามกฎหมายไทย ซงึหุน้ของบรษัิท

ดงักล่าวซือขายในกระดานซือขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทวัไปของ SET (แต่

ไม่รวมถงึบรษิัททีอยู่ระหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตทีุอาจทาํใหมี้การเพกิถอนหุน้

ออกจากการซือขายใน SET) 

5.3 หุน้ทีอยู่ในระหว่าง IPO เพอืการจดทะเบียนซือขายตาม 5.1  

5.4 ตราสารทีมีลกัษณะครบถว้นดงันี 5.4.1 เป็นตราสาร Basel III 

5.4.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade  

5.4.3 เป็นตราสารทีมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึงดงันี 

5.4.3.1 ผูอ้อกเป็นบรษิัทจดทะเบียนใน SET  

5.4.3.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทวัไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

5.4.3.3 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมกีาํหนดวนัชาํระหนี ≤ 397 วนั นบัแต่วนัทีลงทนุ 

และไมไ่ดมี้ลกัษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผูมี้ภาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าว

ตอ้งเป็นบคุคลดังนี  

5.4.3.3.1 บคุคลตามขอ้ 4.2.3.1 – 4.2.3.9 

5.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหว่างประเทศ ทีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

5.4.4 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมกีาํหนดวนัชาํระหนี > 397 วนันบัแต่วนัทีลงทุน 

ตอ้งขึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

5.5 DW ทีมี issuer rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.6 ธุรกรรมดงันี ทีคู่สญัญามี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.6.1 reverse repo 

5.6.2 OTC derivatives 

5.7 หน่วย infra ทีมีลกัษณะครบถว้นดงันี 

5.7.1 จดทะเบียนซือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซือขายใน

กระดานซือขายหลกัทรพัย ์สาํหรบัผูล้งทนุทวัไปของ SET (แต่ไม่รวมถงึ หน่วย

ดงักล่าวทีอยู่ระหว่างดาํเนินการแกไ้ขเหตุทีอาจทาํใหมี้การเพิกถอนหน่วย

ดงักล่าวออกจากการซือขายใน SET)  

5.7.2 เป็นหน่วยของกองทนุทีไม่ไดมี้ลกัษณะกระจายการลงทุนในกิจการ

โครงสรา้งพืนฐานอสงัหาริมทรพัย ์หรือสิทธิการเช่า แลว้แต่กรณี (diversified 

fund) ตามแนวทางทีสาํนกังานกาํหนด 

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี แลว้แต่

อตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) 10% หรือ 

(2) นาํหนกัของทรพัยส์ิน 

ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 

5.8 หน่วย CIS ตามทีระบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนที 2 ขอ้ 1.2 ทีจดทะเบียนซือขาย

หรืออยู่ในระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลกัทรพัย์

สาํหรบัผูล้งทนุทวัไปของ SET (แต่ไม่รวมถงึหน่วยดงักล่าวทีอยู่ระหว่าง

ดาํเนินการแกไ้ขเหตทีุอาจทาํใหมี้การเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซือขาย

ใน SET) 

6 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทนุทีมีลกัษณะกระจายการลงทนุใน

กิจการโครงสรา้งพืนฐาน อสงัหารมิทรพัย ์หรือสิทธิการเช่า แลว้แต่กรณี 

(diversified fund) ตามแนวทางทีสาํนกังานกาํหนด และมีลกัษณะตาม 5.7.1 

ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

7 ทรพัยส์ินอืนนอกเหนือจากทีระบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 

* หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรพัยส์ินดงันี ไม่มีขอ้กาํหนดเกียวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรอืคู่สญัญา 

แลว้แต่กรณี 

1. เงนิฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดาํเนินงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange 

 

 ส่วนท ี2 : อัตราสว่นการลงทนุทคีาํนวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)** 

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราสว่น (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรพัยสิ์นของบรษิัททกุบรษัิททีอยู่ในกลุ่มกิจการ

เดียวกนัหรือการเขา้เป็นคู่สญัญาในธรุกรรมทางการเงินกบั

บริษัทดงักล่าว  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึงดงันี แลว้แต่อตัราใดจะสูงกว่า 

(1) 25% หรือ 

(2) นาํหนกัของทรพัยส์ินทีลงทนุใน benchmark + 10% 

** หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรพัยส์นิดงันี ไม่มีขอ้กาํหนดเกียวกับ group limit  

1. เงินฝากหรอืตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดาํเนินงานของ MF  

2. derivatives on organized exchange 

  

ส่วนท ี3 : อัตราส่วนการลงทนุทคีาํนวณตามประเภททรัพยส์ิน (product limit)*** 

ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตวัแลกเงนิ หรือตวัสญัญาใชเ้งิน ทีนิติบคุคล

ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของ นิติบุคคลดงักล่าว) เป็นผู ้

ออก ผูส้งัจ่าย หรือคู่สญัญา ดังนี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึน 

1.2 ธนาคารพาณิชย ์

1.3 บรษัิทเงินทนุ 

1.4 บรษัิทเครดิตฟองซิเอร ์

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลยีใน

รอบปีบญัชี เวน้แต่เป็น MF ที

มีอายโุครงการ < 1 ปี ใหเ้ฉลีย

ตามรอบอายุกองทนุ  

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บักองทนุที

อายคุงเหลือ ≤  6 เดือน ทงันี 

เฉพาะ MF ทีมีอายโุครงการ ≥ 1 ปี  
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ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยูอ่าศยั 

(ไม่รวมถงึทรพัยส์ินที MF ไดร้บัโอนกรรมสิทธิมาจากคู่สญัญาตาม reverse repo 

หรือ securities lending หรือ derivatives)  

 

2 ทรพัยส์ินดงันี 

2.1 ตวัแลกเงิน หรอืตวัสญัญาใชเ้งิน ทีมีเงอืนไขหา้มเปลียนมือแตก่องทนุได้

ดาํเนินการใหมี้การรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการทีกฎหมายกาํหนด 

หรือมีเงือนไขให ้MF สามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้

2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซงึจดทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขายตาม

หลกัเกณฑที์กาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุวา่ดว้ยการขอ

อนุญาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายตราสารหนีทีออกใหม)่ 

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  

2.4 total SIP ตามขอ้ 7 ของส่วนนี 

 (ขอ้นีไมใ่ชก้บัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ทีลงทนุในตวั

แลกเงิน ตวัสญัญาใชเ้งนิ ตราสารทีมีลกัษณะของสญัญาซือขายล่วงหนา้แฝง เงิน

ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทีมีอายไุม่เกินอายกุองทนุ หรือรอบการลงทนุ

ของกองทนุ หรือมีการลงทนุใน derivatives เพือใหท้รพัยส์ินดงักล่าวมีอายุ

สอดคลอ้งกบัอายกุองทนุ)  

รวมกนัไม่เกิน 25% 

  

3 หน่วย infra หรือหน่วย property ไม่เกิน 20% 

4 Reverse repo ไม่เกิน 25% 

5 Securities lending ไม่เกิน 25% 

6 ตราสารทีมีอนัดบัความน่าเชือถือทีตวัตราสารและผูอ้อกตราสารทีตาํกว่าทีสามารถ

ลงทนุได ้(non-investment grade / unrated)  

ไม่เกิน 20% 

7 ตราสารดงันี (total SIP) 

7.1 ทรพัยส์ินตามขอ้ 7 ในส่วนที 1 : อตัราส่วนการลงทนุทีคาํนวณตามผูอ้อก

ทรพัยส์ินหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 

7.2 ตราสาร non-investment grade / unrated แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี ตราสารกงึ

หนีกงึทนุ SN ศุกกู หรือตราสาร Basel III ทีมลีกัษณะครบถว้นดงันี 

7.2.1 มีลกัษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของขอ้ 5 ในส่วนที 1 : อตัราส่วนการลงทนุที

คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

7.2.2 มี credit rating อยู่ในระดบัตาํกว่า investment grade หรอืไม่มี credit rating  

รวมกนัไม่เกิน 15% 
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อตัราสว่น 

8 derivatives ดงันี 

8.1 การเขา้ทาํธุรกรรม 

derivatives ทมีีวตัถปุระสงค์

เพือการลดความเสียง 

(hedging) 

ไม่เกินมลูค่าความเสียงทมีีอยู่ 

  

8.2 การเขา้ทาํธุรกรรม 

derivatives ทมีิใช่เพือการลด

ความเสียง (non-hedging) 

Global exposure limit 

8.2.1 กรณี MF ไมมี่การลงทนุแบบซบัซอ้น1 

จาํกดั net exposure ทีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยตอ้งไม่เกิน 100% 

ของ NAV 

8.2.2 กรณี MF มีการลงทนุแบบซบัซอ้น1 

จาํกดั net exposure ทีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยมลูค่าความเสียหาย

สงูสดุ (value-at-risk : VaR) ของ MF ตอ้งเป็นดงันี 

(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  

(2) relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark 

หมายเหต:ุ “การลงทนุแบบซบัซอ้น” หมายความว่า การลงทนุในสญัญาซือขาย

ล่วงหนา้ทีมีกลยุทธแ์บบซบัซอ้น (complex strategic investment) หรือการลงทนุ

ในสญัญาซือขายล่วงหนา้ทีมีความซบัซอ้น (exotic derivatives) 

 1 รายละเอียดของการคาํนวณ ใหพ้ิจารณาตามหลกัเกณฑท์ีสาํนกังานประกาศกาํหนด 

*** หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพือการดาํเนินงานของ MFไม่มีขอ้กาํหนดเกียวกบั product limit 

 

 ส่วนท ี4 : อัตราสว่นการลงทนุทคีาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทลีงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน  

1 หุน้ของบรษิัทรายใดรายหนงึ ทกุ MF รวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัตอ้งมีจาํนวนหุน้ของ

บริษัทรวมกนั < 25% ของจาํนวนสิทธิ ออกเสียงทงัหมดของบรษัิทนนั (ไม่นบัรวม

การถือหุน้ของกองทนุรวมวายุภกัษ)์ 

2 ตราสารหนี ตราสารกงึหนีกงึทนุ 

ตราสาร Basel III และศกุกูของ

ผูอ้อกรายใดรายหนงึ (ไม่รวมถงึ

ตราสารหนีภาครฐัไทยหรือตรา

สารหนีภาครฐัต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีสินทางการเงนิ (financial liability)1 ของผูอ้อกตรา

สารรายนนั ตามทีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ ทงัน ี

ในกรณีทีผูอ้อกตราสารมีหนีสินทางการเงนิทีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชี

ถดัไปและยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนาํมลูค่าหนีสินทางการเงนิ

ดงักล่าวมารวมกบัมลูค่าหนีสินทางการเงินตามงบการเงินล่าสดุดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลู

หนีสินทางการเงนินนัจะตอ้งเป็นขอ้มลูทีมีการเผยแพรเ่ป็นการทวัไป และในกรณีที

ผูอ้อกตราสารไม่มีหนีสินทางการเงินตามทีเปิดเผยไวใ้นงบการเงนิสาํหรบัรอบ
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน  

ระยะเวลาบญัชีล่าสดุ2 ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอ

ขายตราสารตามขอ้นีของผูอ้อกรายนนัเป็นรายครงั เวน้แต่ในกรณีทีผูอ้อกตราสาร

ไดมี้การยืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้

พิจารณาเป็นรายโครงการ  

2.2 ในกรณีทีกองทนุลงทุนในตราสารตามขอ้นีโดยเป็นตราสารทีออกใหม่และมี 

credit rating อยู่ในระดบัตาํกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให ้

บลจ. ลงทนุเพือกองทนุภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 

ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง เวน้แต่กรณีทีผู้

ออกตราสารไดมี้การยืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 

program) ใหพิ้จารณาเป็นรายโครงการ  

(อตัราส่วนตาม 2.2 ไมใ่ชก้บักรณีเป็นตราสารทีออกโดยบคุคลดงันี  

1. ธนาคารพาณิชย ์บรษิัทเงนิทนุ หรือ บรษัิทเครดิตฟองซิเอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ย

ธุรกิจสถาบนัการเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพือการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บริษัทหลกัทรพัย ์

10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

11. สถาบนัการเงินต่างประเทศทีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใด

กองทนุหนงึ 

- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS ทงัหมดของ MF หรือ กองทนุ CIS 

ต่างประเทศ ทีออกหน่วยนนั  

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทนุดงันี  

(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุทีมีลกัษณะครบถว้นดงันี  

โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน  

(1.1) มีขนาดเล็ก  

(1.2) จดัตงัขึนใหมโ่ดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี  

(1.3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง  

4 หน่วย infra ของกองทนุใด 

กองทนุหนงึ 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหนว่ย infra ทงัหมดของกองทนุ infra ทีออกหน่วยนนั 

เวน้แต่เป็นหน่วย infra ของกองทนุทีมีลกัษณะครบถว้นดงันี โดยไดร้บัความ

เห็นชอบจากสาํนกังาน  

(1) มีขนาดเล็ก  
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ข้อ ประเภททรัพยส์ิน อัตราส่วน  

(2) จดัตงัขึนใหม่โดยมีอายไุม่เกนิ 2 ปี  

(3) เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง   

5 หน่วย property ของกองทนุใด

กองทนุหนงึ 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย property ทงัหมดของกองทนุ property ทีออก

หน่วยนนั  เวน้แต่เป็นหน่วย property ของกองทนุทีมีลกัษณะครบถว้นดงันี โดย

ไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน 

(1)  มีขนาดเล็ก  

(2)  จดัตงัขึนใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 

(3)  เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง  

1 หนีสนิทางการเงนิ (financial liability) ใหพ้ิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีทีผูอ้อกตราสารดงักล่าวไดจ้ดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชี

นนั โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีกาํหนดโดยคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าดว้ยวิชาชีพบัญช ีหรอื

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเป็นทียอมรบัในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรอื United 

States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นตน้ 

2 รวมถึงกรณียงัไมค่รบกาํหนดการจดัทาํงบการเงินในครงัแรกของผูอ้อกตราสาร 

ทงันี การคาํนวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทนุ และอตัราส่วนการลงทนุใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุว่า

ดว้ยการลงทนุของกองทนุ และหรือทีแกไ้ขเพมิเติม 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทงัหมดทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน    

   

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทเีรียกเก็บจากกองทุนรวม อัตราตาม    

โครงการ(2) 

เรียกเก็บจริง(1)
 

1/8/2562-31/7/2563 

เรียกเก็บจริง(1)
 

1/8/2561-31/7/2562 

เรียกเก็บจริง(1)
 

1/8/2560-31/7/2561 

1.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทังหมด 

    (ทปีระมาณการได้)  

ไม่เกิน 2.1079 2.0758 2.0761 2.08 

1.1 ค่าธรรมเนียมการจดัการ  

- หน่วยลงทนุชนิดไม่จา่ยเงินปันผล ไมเ่กิน 1.6050 1.6050 1.6052 1.61 

- หน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล ไมเ่กิน 1.6050 1.6050 N/A N/A 

- หน่วยลงทนุชนิดไมไ่ดล้ดหย่อนภาษีและไมจ่า่ยเงินปันผล ไมเ่กิน 1.6050 N/A N/A N/A 

- หน่วยลงทนุชนิดไมไ่ดล้ดหย่อนภาษีและจ่ายเงินปันผล ไมเ่กิน 1.6050 N/A N/A N/A 

1.2 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์  

- หน่วยลงทนุชนิดไม่จา่ยเงินปันผล ไมเ่กิน 0.0749 0.0428 0.0428 0.04 

- หน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล ไมเ่กิน 0.0749 0.0428 N/A N/A 

- หน่วยลงทนุชนิดไมไ่ดล้ดหย่อนภาษีและไมจ่า่ยเงินปันผล ไมเ่กิน 0.0749 N/A N/A N/A 

- หน่วยลงทนุชนิดไมไ่ดล้ดหย่อนภาษีและจ่ายเงินปันผล ไมเ่กิน 0.0749 N/A N/A N/A 

1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

- หน่วยลงทนุชนิดไม่จา่ยเงินปันผล ไมเ่กิน 0.4280 0.4280 0.4281 0.43 

- หน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล ไมเ่กิน 0.4280 0.4280 N/A N/A 

- หน่วยลงทนุชนิดไมไ่ดล้ดหย่อนภาษีและไมจ่า่ยเงินปันผล ไมเ่กิน 0.4280 N/A N/A N/A 

- หน่วยลงทนุชนิดไมไ่ดล้ดหย่อนภาษีและจ่ายเงินปันผล ไมเ่กิน 0.4280 N/A N/A N/A 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทปีระมาณการไม่ได ้

ค่าประกาศหนงัสือพิมพ ์ ตามทีจ่ายจริง N/A  0.0019 N/A 

ค่าสอบบญัชี ตามทีจ่ายจริง 0.0011  0.0014 N/A 

ค่าใชจ้า่ยอืนๆ  ตามทีจ่ายจริง 0.0006  0.0010 N/A 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยทีเรียกเกบ็จรงิทังหมด   ไมเ่กิน 2.6429 2.0775  2.0804 2.08 

ค่าใช้จ่ายในการซือขายหลกัทรัพย ์                

(ร้อยละของมูลค่าทรัพยส์ินสทุธิ) 

ตามทจี่ายจริง 0.34 0.30 0.38 
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ค่าธรรมเนียมทเีรียกเก็บจากผู้สังซือ 

หรือผู้ถอืหน่วยลงทนุ 

อัตราตาม

โครงการ 

เรียกเก็บจริง 

2563 

เรียกเก็บจริง 

2562 

เรียกเก็บจริง 

2561 

1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (3) 

- หน่วยลงทนุชนิดไม่จา่ยเงินปันผล ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไม่มี 

- หน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไม่มี 

- หน่วยลงทนุชนิดไมไ่ดล้ดหย่อนภาษีและไมจ่า่ยเงินปันผล(7) 2.00 1.00 N/A N/A 

- หน่วยลงทนุชนิดไม่ไดล้ดหย่อนภาษีและจ่ายเงินปันผล(7) 2.00 1.00 N/A N/A 

2. ค่าธรรมเนียมการรบัซอืคืนหน่วยลงทนุ  (3) 

- หน่วยลงทนุชนิดไม่จา่ยเงินปันผล ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไม่มี 

- หน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไม่มี 

- หน่วยลงทนุชนิดไมไ่ดล้ดหย่อนภาษีและไมจ่า่ยเงินปันผล(7) 2.00 ยกเวน้ N/A N/A 

- หน่วยลงทนุชนิดไมไ่ดล้ดหย่อนภาษีและจ่ายเงินปันผล(7) 2.00 ยกเวน้ N/A N/A 

3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทุน (3) 

 3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนเขา้(4) 

- หน่วยลงทนุชนิดไม่จา่ยเงินปันผล 200 บาท / รายการ ยกเวน้ 

- หน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล 200 บาท / รายการ ยกเวน้ 

- หน่วยลงทนุชนิดไมไ่ดล้ดหย่อนภาษีและไมจ่า่ยเงินปันผล(7) 2.00 ยกเวน้(5) 

- หน่วยลงทนุชนิดไม่ไดล้ดหย่อนภาษีและจ่ายเงินปันผล(7) 2.00 ยกเวน้(5) 

 3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนออก 

- หน่วยลงทนุชนิดไม่จา่ยเงินปันผล(6) 200 บาท / รายการ 200 บาท / รายการ 

- หน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล(6) 200 บาท / รายการ 200 บาท / รายการ 

- หน่วยลงทนุชนิดไมไ่ดล้ดหย่อนภาษีและไมจ่า่ยเงินปันผล(7) 2.00 ยกเวน้ 

- หน่วยลงทนุชนิดไม่ไดล้ดหย่อนภาษีและจ่ายเงินปันผล(7) 2.00 ยกเวน้ 

4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ  ไมมี่ ไมมี่ 

5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิ ไมมี่ ไมมี่ 

หมายเหต ุ

1 ค่าธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วขา้งตน้ ไดร้วมภาษีมลูค่าเพิมหรอืภาษีธุรกิจเฉพาะ หรอืภาษีอืนใดทาํนองเดียวกนั (ถา้ม)ี 

2 อตัราไม่เกินรอ้ยละตอ่ปี ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิของกองทุนรวม 

3 อตัรารอ้ยละของมลูคา่หน่วยลงทุน 

4 ทงันี บรษัิทจดัการขอสงวนสทิธิทีจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมในอตัรา 200 บาทต่อ 1 รายการ โดยจะแจง้วนัทีเรมิคิดค่าธรรมเนียมใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ

ลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 180 วนั และประกาศหนงัสอืพิมพร์ายวนัอย่างนอ้ย 1 ฉบบั 

5 ปัจจบุนั ยกเวน้คา่ธรรมเนียมการสบัเปลยีนเขา้ แต่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุดว้ย 

6 ในกรณีเป็นการสบัเปลยีนระหว่างกองทนุรวมหุน้ระยะยาวภายใตก้ารบริหารของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมดงักลา่ว แต่ทังน ี

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิทีจะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมตามอตัราทีกาํหนดไว ้โดยจะแจง้วนัทีเริมคิดค่าธรรมเนียมใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบลว่งหนา้ไม่

นอ้ยกว่า 180 วนั และประกาศหนงัสอืพิมพร์ายวนัอย่างนอ้ย 1 ฉบบั 

7 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผูส้งัซือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได ้โดยบริษัทจัดการ

จะแจง้รายละเอียดหลกัเกณฑใ์นการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไวท้ีหนา้สาํนกังานของบรษัิทจัดการ และ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือคืน 

(ถา้ม)ี และ/หรือจะจดัใหม้ขีอ้มลูไวใ้นเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการ 
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     ค่าธรรมเนียมการจดัการทีเรียกเก็บจริงซงึแสดงเกินกว่าอัตราทีระบุไวใ้นโครงการเกิดจากวิธีการคาํนวณ ทงันี ในการเรียกเก็บจริงของค่าธรรมเนียม

ดงักล่าว บรษัิทจดัการจะเรยีกเก็บจรงิไม่เกินอตัราตามโครงการทรีะบุไว ้

ในกรณีทมีีการเปลยีนแปลงค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายไม่เกินรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายจากทีไดร้ะบุไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการขอ

สงวนสทิธิทจีะกระทาํการดงักลา่วโดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดาํเนินการแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 

วนั ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายทีเพิมขึนดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะเผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ 

สถานทีในการซือขายหน่วยลงทุนทกุแห่งของบรษัิทจดัการกองทุนรวม และผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือคืนหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี 
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กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว 

รายละเอียดเกียวกบัค่านายหน้าซือขายหลกัทรพัย ์

สาํหรบังวด ตงัแต่วนัที 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัที 31 กรกฎาคม 2563 

      
ชอืบริษัทนายหน้าซือขายหลักทรัพย ์

ค่านายหน้า 

ซือขายหลักทรัพย ์

ร้อยละของค่านายหน้า 

ซือขายหลักทรัพยร์วม   

1 บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 2,860,222.86    13.31  

2 บริษัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 2,774,941.89  12.92  

3 บริษัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) 2,765,377.75  12.87  

4 บริษัทหลกัทรพัย ์ยบูีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั  2,106,659.27      9.81  

5 บริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จาํกดั 1,624,438.63     7.56  

6 บริษัทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 1,497,675.41       6.97  

7 บริษัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 1,443,587.24      6.72  

8 บริษัทหลกัทรพัยเ์ครดิต สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั  1,437,720.43       6.69  

9 บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 1,412,189.86      6.57  

10 บริษัทหลกัทรพัย ์พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 1,059,187.61      4.93  

11 อืนๆ 2,500,543.23    11.64  

   รวม  21,482,544.18  100.00  
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ตารางสรุปผลการดาํเนนิ 
 

วันจดทะเบียนกองทนุ    4 พ.ย. 47 

วันสนิสดุรอบบัญชี        31 ก.ค. 63 

 

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ชนิดไม่จ่ายเงนิปันผล 

 
 

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงนิปันผล 

 

หมายเหตุ  :  เนืองจากกองทนุเปิด ยูโอบี หุน้ระยะยาว ชนิดไม่ไดล้ดหย่อนภาษีและไม่จ่ายเงินปันผล และกองทนุเปิด ยูโอบี หุน้ระยะยาว ชนิด

ไม่ไดล้ดหย่อนภาษีและจ่ายเงินปันผล มกีารแบง่ชนิดหน่วยลงทนุวนัที 1 มกราคม 2563 จงึทาํใหย้งัไม่มีผลการดาํเนินงานในอดีต 

- ดชันีชีวดั คือ ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) 

- ผลตอบแทนทีมีอายุน้อยกว่า 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนรอ้ยละต่อช่วงเวลา ผลตอบแทนทีมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี จะแสดงเป็น

ผลตอบแทนรอ้ยละต่อปี 

- เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไดจ้ดัทาํขนึตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษัท

จดัการลงทนุ 

- ผลการดาํเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานทีเกียวขอ้งกบัผลิตภณัฑใ์นตลาดทุน มิไดเ้ป็นสิงยืนยนัถึงผลการดาํเนินงาน

ในอนาคต 

 

 

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล    : -40.3498% 

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) ชนิดจ่ายเงนิปันผล   : -39.8508% 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลตอบแทนกองทุนรวม -18.85% 0.33% 75 -14.28% 95 -25.22% 95 -3.32% 50 0.20% 50 7.42% 25 7.83%

ผลตอบแทนตัวชวัีด -13.82% 2.37% 50 -10.12% 50 -19.44% 50 -2.39% 25 1.67% 25 8.15% 25 8.81%

ความผันผวนของกองทุน 24.61% 8.51% 5 24.19% 5 25.94% 50 17.00% 25 14.23% 25 15.33% 25 18.80%

ความผันผวนของตัวชีวัด 26.61% 8.97% 5 26.22% 5 27.79% 75 18.63% 75 15.57% 75 15.99% 50 19.37%

Percentileกองทนุ
ตงัแต่จดัตงั

กองทุน
YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี

ผลตอบแทนกองทุนรวม -18.85% 0.33% 75 -14.28% 95 -25.22% 95 N/A N/A N/A N/A N/A N/A -19.41%

ผลตอบแทนตัวชวัีด -13.82% 2.37% 50 -10.12% 50 -19.44% 50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A -14.22%

ความผันผวนของกองทุน 24.61% 8.51% 5 24.19% 5 25.94% 50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 23.70%

ความผันผวนของตัวชีวัด 26.61% 8.97% 5 26.22% 5 27.79% 75 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25.33%

Percentileกองทนุ
ตงัแต่จดัตงั

กองทุน
YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยูโอบ ีหุ้นระยะยาว 

ตงัแต่วนัที 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัที 31 กรกฎาคม 2563 

99.44% 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ยูโอบ ีหุ้นระยะยาว 

ณ วนัที 31 กรกฎาคม 2563 

-ไม่ม-ี 

หมายเหต ุ: 

ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ไดที้ website ของบรษิัทจดัการ www.uobam.co.th 
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คาํเตือน / ข้อแนะนํา 

 

 

 

 การพิจารณาร่างหนังสือชีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงาน

ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ

หน่วยลงทุนทเีสนอขายนัน 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน ยูโอบ ี

(ประเทศไทย) จาํกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ทังนี 

ผลการดาํเนินงานของกองทนุเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ไม่ได้ขึนอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงาน

ของบริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทนุ ยูโอบ ี(ประเทศไทย) จาํกัด 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสยีงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด

ยูโอบี หุ้นระยะยาว เมือเหน็ว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนีเหมาะสมกับวัตถุประสงคก์ารลงทุนของผู้ลงทุน 

และผู้ลงทนุยอมรับความเสียงทอีาจเกิดขึนจากการลงทนุได้ 

 ในกรณีทมีีเหตกุารณไ์ม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รับชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาทีกาํหนดไว้ใน

หนังสอืชีชวน 

 กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ได้แก่ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล, ชนิดจ่ายเงินปันผล, ชนิด

ไม่ได้ลดหย่อนภาษีและไม่จ่ายเงนิปันผล และชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีและจ่ายเงินปันผล ทังนี ผู้ลงทุนควร

ศกึษาข้อมูลของหน่วยลงทนุทัง 4 ชนิดก่อนทาํการลงทนุ และเพือประโยชนส์ูงสุดของผู้ลงทุน บริษัทจัดการ

ขอสงวนสิทธิในการเพิมเตมิ เปลียนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดทียังไม่ได้เปิดให้บริการ 

เพอืเพมิความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสาํคัญ โดย

บริษัทจัดการจะตดิประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลยีนแปลง ณ สาํนักงานของบริษัท

จัดการ และ/หรือประกาศในเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ 

 การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มไิด้ทาํให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมทมีีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกัน

ตามชนิดของหน่วยลงทุน ทรัพยส์ินทงัหมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่าง

เท่าเทยีมกัน 

 มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยก

คํานวณมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทนุแต่ละชนิด 

 ในกรณีทกีองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ไม่สามารถดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องได้ตามทีสํานักงานกาํหนด

ผู้ลงทนุอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามทมีคีาํสังไว้ 

 ผู้ลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล และชนิดจ่ายเงินปันผล จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตาม

เงอืนไขการลงทนุ และจะต้องคืนสิทธิประโยชนท์างภาษีทเีคยได้รับ และชาํระเงนิเพมิตามประมวลรัษฎากร 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาเงือนไขการลงทุนในกองทุนรวม รวมทังสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ทีบริษัทจัดการ

กองทุนรวมหรือผู้สนับสนุนการขายหรือหรับซือคืน 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีชวนไว้เป็นข้อมูลเพือใช้อ้างอิงใน

อนาคต และเมอืมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซือหน่วยลงทุน 
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 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยส์ินอืนเพอืบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับทีบริษัทจัดการลงทุน

ในหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอืนเพอืกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานทีป้องกันความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน ์เพือใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อผู้ถอืหน่วยลงทุน 

 ในกรณีทีผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิมเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลทีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้อง

(Connected Person) ได้ทสีํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. (http//:www.sec.or.th) 

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพยเ์พือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ

ประกาศต่างๆ ทีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาํหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ

ทราบ เพือทบีริษัทจัดการจะสามารถกาํกับและดูแลการซือขายหลักทรัพยข์องพนักงานได ้

 ผู้ลงทนุสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากประกาศที

ปิดไว้หน้าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทนุเป็นบุคคลทไีด้รับความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจาํตัวของบุคคลดังกล่าวทสีาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกใหด้้วย 

 บริษัทจัดการจะบันทกึบัญชีเงนิลงทุนของผู้ถอืหน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล และชนิดจ่ายเงินปันผล แต่

ละรายแยกรายการตามวันทลีงทุน และเมือผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนออกจาก

กองทุน บริษัทจัดการจะคาํนวณต้นทนุและผลประโยชนแ์ละหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ "เข้าก่อน 

ออกก่อน" (first in first out : FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑท์สีมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด ทังนี 

วันทีลงทุนหมายถึงวันทีผู้ถอืหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแต่ละรายการ และในกรณีทเีป็น

การรับโอนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอืนให้หมายความถึง วันทีผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาวของรายการทรีับโอนนัน 

 บริษัทจัดการจะจัดทาํและจัดส่งหนังสือรับรองการซือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วย

ลงทนุ โดยมีรายการตามหลักเกณฑท์สีมาคมบริษัทจัดการลงทนุ และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. และ/

หรือหน่วยงานทีเกียวข้องประกาศกําหนด โดยจะนําส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทีซือหน่วยลงทุนจนถึงสินสุด

ระยะเวลาการได้รับสิทธิประโยชนท์างภาษี ตามทหีน่วยงานทมีีอาํนาจตามกฎหมายประกาศกาํหนด 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาเงือนไขการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวรวมทังสอบถามรายละเอียดเพิมเติมและ

ขอรับคู่มอืภาษีได้ทบีริษัทจัดการกองทุนรวมหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน 

 ผู้ลงทนุควรทาํความเข้าใจลักษณะสินค้า เงอืนไขผลตอบแทน และความเสียงก่อนตัดสนิใจลงทุน 

 บริษัทจัดการใช้ข้อมูลในอดตีในการคาํนวนค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ ์(absolute correlation 
coefficient) กองทุนจึงมีความเสียงหากสินทรัพยอ้์างอิง (underlying assets) และทรัพยส์ินทีต้องการลด
ความเสียงเคลือนไหวในทิศทางทีไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีต ซึงอาจทําให้สัญญาซือขายล่วงหน้าไม่
สามารถลดความเสียงได้เตม็ประสิทธิภาพ 

 ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไปจาํหน่ายจ่าย โอน จาํนํา หรือนําไปเป็น
ประกัน 
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 ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงือนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิ
ประโยชนท์างภาษีทเีคยได้รับ และชาํระเงนิเพมิตามประมวลรัษฎากร 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาเงือนไขการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว รวมทังสอบถามรายละเอียดเพิมเติมและ
ขอรับคู่มอืภาษีได้ทบีริษัทจัดการกองทนุรวมหรือผู้สนับสนุนการขายหรือหรับซือคืน 

 กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุน

ทงัหมด ดังนัน หากผู้ถอืหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสียงให้กองทุนต้องเลิกกองทุน

รวมได้ โดย  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทีเวบ็ไซตข์องบริษัทจัดการ www.uobam.co.th 
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