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หนังสือช้ีชวนส่วนข้อมลูกองทนุรวม 
 
 

กองทนุเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว 
UOB LONG TERM EQUITY Fund : UOBLTF-M 

"การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
ผู้ลงทุนไม่สามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้" 

 
 

ประเภทกองทุน : กองทนุรวมตราสารทนุ ประเภทกองทนุรวมหุ้นระยะยาว  

อายุโครงการ              :    ไมกํ่าหนด  

วันที่ได้รับอนุมัตใิห้จัดตัง้และจัดการกองทุนรวม : 14 ตลุาคม 2547 

วันจดทะเบียนกองทุนรวม  :  4 พฤศจิกายน 2547 

นโยบายการลงทุน  :  

ลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หุ้นสามญัของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ โดยมีฐานะการลงทนุสทุธิในหุ้นสามญัของบริษัทจด
ทะเบียนเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม เงินทนุสว่นท่ีเหลือจะนําไปลงทนุ
ในตราสารทางการเงิน และ/หรือตราสารแห่งหนีต้่างๆ โดยจะมุ่งเน้นการลงทุนท่ีให้ผลตอบแทนสงู และในขณะเดียวกันก็
คํานึงถึงความมัน่คงของสถาบนัท่ีออกตราสารเป็นหลกั เพ่ือให้โครงการมีรายได้ท่ีสงูสม่ําเสมอ และมีความมัน่คงจากการ
ลงทุน ทัง้นี ้อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงตามท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน และลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้เท่านัน้ แต่จะไม่ลงทุนในตราสาร หรือ
หลกัทรัพย์ท่ีเสนอขายในตา่งประเทศ 

กองทนุรวมหุ้นระยะยาวลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หุ้นสามญัของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงกอง ETF หรือกองทนุ
รวมดชันีท่ีอ้างอิงกบัผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนด้วย โดยมีฐานะการลงทนุสทุธิในหุ้นสามญัของบริษัท
จดทะเบียนเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม เม่ือสิน้สดุระยะเวลาท่ีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเปล่ียนเป็นกองทนุรวม
ทัว่ไปประเภทตราสารแหง่ทนุ และแก้ไขช่ือกองทนุโดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

ผู้ลงทุนจะได้อะไรจากเงนิลงทุน :  

โอกาสท่ีจะได้รับผลตอบแทนท่ีสงูกวา่อตัราดอกเบีย้เงินฝากธนาคารและสทิธิประโยชน์ทางภาษี 

สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ 17 สิน้สุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบักองทนุรวม 
 
 
 

   คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับลักษณะที่สาํคัญของกองทุนรวม 
 

1. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีการกาํหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ 
อย่างไร ? 

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมท่ีมีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ 

โดยกองทนุแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุ ดงันี ้
 หน่วยลงทนุชนิดไม่จ่ายเงินปันผล (ช่ือย่อ : UOBLTF) เหมาะสําหรับผู้ลงทนุท่ีไม่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล 

และซือ้หน่วยลงทนุก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 หน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล (ช่ือย่อ : UOBLTF-D) เหมาะสําหรับผู้ลงทนุท่ีต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล 

และซือ้หน่วยลงทนุก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 หน่วยลงทนุชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีและไม่จ่ายเงินปันผล (ช่ือย่อ : UOBLTF-NT) เหมาะสําหรับผู้ลงทนุท่ีซือ้หน่วย

ลงทนุตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2563 ซึง่จะไมไ่ด้สทิธิลดหยอ่นภาษี และไมต้่องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล 
 หน่วยลงทนุชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีและจ่ายเงินปันผล (ช่ือย่อ : UOBLTF-NTD) เหมาะสําหรับผู้ลงทนุท่ีซือ้หน่วย

ลงทนุตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2563 ซึง่จะไมไ่ด้สทิธิลดหยอ่นภาษี และต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล 
 
2. กองทุนรวมนีมี้จาํนวนเงนิทุนโครงการล่าสุดเท่าใด ? 
 5,000 ล้านบาท 

บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพ่ิมจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนท่ีได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

  
3. กองทุนรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลา

เท่าใด? 

 สําหรับผู้ ถือหน่วยท่ีซือ้หน่วยลงทนุก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 และได้สทิธิลดหยอ่นภาษี 
เพ่ือให้ผู้ลงทนุได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษี ในการลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ผู้ลงทนุจะต้องถือครองหน่วยลงทนุไว้
เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อยกวา่ 5 ปีปฏิทิน ทัง้นี ้กรณีลงทนุตัง้แตปี่ 2559 เป็นต้นไป ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องถือหน่วยลงทนุ 
ไมน้่อยกวา่ 7 ปีปฏิทิน ดงันัน้ เงินลงทนุท่ีนํามาลงทนุควรจะเป็นเงินออมระยะปานกลางถงึระยะยาว และเป็นเงินลงทนุ
สว่นท่ียอมรับความเส่ียงจากการลงทนุได้ในระดบัปานกลางถงึคอ่นข้างสงู 

 สําหรับผู้ ถือหน่วยท่ีซือ้หน่วยลงทนุตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2563 และไมไ่ด้สทิธิลดหยอ่นภาษี 
เงินลงทนุท่ีนํามาลงทนุควรจะเป็นเงินออมระยะปานกลางถึงระยะยาว และสามารถยอมรับความเส่ียงจากการลงทนุใน
ตราสารทนุได้ 
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4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อเงนิลงทุนของผู้ลงทุน ? 
ความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ตราสารทนุท่ีกองทนุลงทนุอยู่ซึ่งส่งผลให้มลูค่าหน่วยลงทนุมีการเปล่ียนแปลง อาจ
ทําให้ลกูค้ามีผลกําไรหรือขาดทุน ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากผลการดําเนินงานของบริษัท การเคล่ือนไหวของดชันีตลาด
หลกัทรัพย์ ท่ีได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

 
5. กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่ มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 

อย่างไร ? 

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุท่ีไมมี่ประกนั และไมคุ่้มครองเงินต้น 
 

6. กองทุนรวมนีมี้รอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

 วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี  :  วนัท่ี 31 กรกฎาคม ของทกุปี 
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับข้อกาํหนดในกาซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 

1. กองทุนรวมนีมี้วธีิการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 

 การส่ังซือ้หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงนิปันผล (UOBLTF) และชนิดจ่ายเงนิปันผล (UOBLTF-D) 

เน่ืองจากเง่ือนไขการได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว (LTF) จะสิน้สดุลงในปี 2562 
บริษัทจดัการจงึใคร่ขอแจ้งหยดุรับคําสัง่ซือ้และ/หรือสบัเปล่ียนเข้ากองทนุรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล 
(UOBLTF) และชนิดจ่ายเงินปันผล (UOBLTF-D) (ยกเว้นการสบัเปล่ียนระหว่างกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายในบริษัท
จดัการ หรือภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอ่ืน ท่ีมีการซือ้มาก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563) 

 การส่ังซือ้หน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีและไม่จ่ายเงนิปันผล (UOBLTF-NT) และชนิดไม่ได้ลดหย่อน
ภาษีและจ่ายเงนิปันผล (UOBLTF-NTD) 

ทา่นสามารถลงทนุเป็นจํานวนเงินขัน้ต่ํา ดงันี ้

การส่ังซือ้ครัง้แรก การส่ังซือ้ครัง้ถัดไป 
ไมกํ่าหนด ไมกํ่าหนด 

ท่านสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ทกุวนัทําการตัง้แต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 15.30 น. โดยผ่าน
ช่องทางตา่งๆ ดงันี ้

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทนุชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีและจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 21 มิถนุายน 2564     แต่
ยงัไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทนุชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีและไม่จ่ายเงินปันผล หากบริษัทจดัการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทนุ
ชนิดดงักลา่วจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

- บริษัทจัดการ 
 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั  
 โทรศพัท์ 0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอ่ืนท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้ขึน้ 

ผู้ลงทนุสามารถชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุครัง้เดียวเต็มจํานวนท่ีสัง่ซือ้ โดยชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด เงินโอน 
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบญัชีเดียวกับสํานักงานของ
บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีรับคําสัง่ซือ้ภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุเทา่นัน้  

ในกรณีท่ีชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงิน ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องลงวนัท่ีท่ี
สัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพ่ือเข้าบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัหรือประเภทออมทรัพย์ท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้
ของธนาคารดงัตอ่ไปนี ้
-  ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) 
-  ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) 
-  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
-  ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
-  ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  
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-  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  
-  ธนาคารพาณิชย์อ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมบญัชีเพื่อการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามข้างต้นและบญัชี
สัง่ซือ้อ่ืนๆ ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ 
ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และ/หรือเว็บไซต์
ของบริษัทจดัการ 

  

- INTERNET 
- บริการผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

 

การส่ังซือ้โดยวธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

ชนิดหน่วยลงทุนที่จัดตัง้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 

1. การสบัเปล่ียนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถ
สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมหุ้นระยะยาวท่ีบริษัทจดัการอาจพิจารณาเพิ่มเติมในอนาคต ซึง่อยู่
ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการได้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด  
บริษัทจดัการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนระหว่างกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหาร
ของบริษัทจัดการ แต่ทัง้นีบ้ริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในอัตรา 200 บาทต่อ 1 
รายการ โดยหักจากมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีคํานวณได้ภายในวันท่ีทํารายการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันท่ีเร่ิมคิด
คา่ธรรมเนียมให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 180 วนั และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั   

2. ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ซึง่อยู่ภายใต้การบริหารของ
บริษัทจดัการไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอ่ืนได้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด โดยบริษัทจดัการจะคิดค่าธรรมเนียม
การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุในอตัรา 200 บาทต่อ 1 รายการ โดยหกัจากมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ภายในวนัท่ี 
ทํารายการ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุโดยขายคืนหน่วยลงทนุภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอ่ืน เพ่ือ
ซือ้หน่วยลงทนุภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะยกเว้นคา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจาก
กองทนุเปิดปลายทาง ทัง้นี ้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุในอตัรา 
200 บาทต่อ 1 รายการ โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นเงินสดจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งวนัท่ี
เร่ิมคิดค่าธรรมเนียมให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 180 วนั และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่าง
น้อย 1 ฉบบั  

ทัง้นี ้การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดงักล่าวจะต้องเป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของกองทนุเปิดต้นทางและกองทนุเปิดปลายทาง 
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ชนิดหน่วยลงทุนที่จัดตัง้ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2563 

การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้นทาง”) 
เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ โดย
บริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุ
เปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพ่ือนําไปชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 

ทัง้นี ้ในการทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุใดๆ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทํารายการสบัเปล่ียนได้เฉพาะกรณีเป็นการ
ทํารายการภายใต้ผู้ ถือหน่วยลงทุนบุคคลเดียวกันภายใต้หมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทุนเดียวกันเท่านัน้ บริษัทจัดการไม่
อนญุาตให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุข้ามหมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่จะได้รับพิจารณาจากบริษัทจดัการเป็น
รายกรณี 

ในการทํารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุใดๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีทําการเปิดบญัชีกองทนุผ่านตวัแทนขายของบริษัท
จดัการนัน้ อาจมีกรณีท่ีไม่สามารถทํารายการสบัเปล่ียนได้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัระบบงานของตวัแทนท่ีทําการเปิดบญัชีของ    
ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั 

อนึ่ง บริษัทจดัการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมให้มีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไปมาระหว่าง “กองทนุเปิด   ยโูอบี 
หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีและไม่จ่ายปันผล” และ “กองทนุเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี
และจ่ายปันผล”  กบักองทนุเปิดอ่ืนๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการนอกเหนือจากกองทนุเปิดท่ีกําหนดข้างต้นได้ 
โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุ
เปิดปลายทางดงักล่าว จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของกองทนุเปิดต้น
ทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจจะหยุดรับคําสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีท่ีบริษัท
จดัการเห็นว่าการหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางท่ีดีต่อกองทนุเปิดและ  
ผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ      
รับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

อนึ่ง ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้ และไม่สามารถสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุระหวา่งกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทนุท่ีจดัตัง้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ซึง่อยู่ภายใต้การบริหารของ
บริษัทจดัการไปยงักองทนุรวมอ่ืนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอ่ืนได้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจเปล่ียนแปลง
เพิ่มเติมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ และจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบทาง
เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

- ช่องทางการส่ังซือ้หน่วยลงทุนอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 
ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุถกูต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษา
เงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วนัน้หากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนภายในวนัทําการขาย
หน่วยลงทนุจนเป็นผลให้บริษัทจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ บริษัทจดัการจะเก็บรักษาเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ
ไว้ในบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวนัในนามของบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการ
เปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ ซึง่เป็นบญัชีเดียวกบัท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ ไปจนกวา่บริษัทจดัการ
จะได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนสมบรูณ์ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุที่คํานวณได้เมื่อสิน้     
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วนัทําการขายหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทนุที่ผู้ ซือ้
จะได้รับการจดัสรรตอ่ไป 

ทัง้นี ้สทิธิของผู้ ถือหน่วยจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 

 การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ทา่นสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้โดยระบเุป็นจํานวน ดงันี ้

 

 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ทกุวนัทําการ 
ซือ้ขายหน่วยลงทนุในระหวา่งเปิดทําการถงึเวลา 15.30 น. โดยสามารถติดตอ่ได้ท่ี 

-  บริษัทจัดการ 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-23777  
 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้ขึน้ 

-    INTERNET 

-    บริการผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

- ช่องทางอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

ทา่นจะได้รับชําระเงินภายใน 4 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือวิธีการอ่ืนใดอนัจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต เช่น e-wallet หรือ 
prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจดัส่งทางไปรษณีย์หรือนําสง่โดย
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้ 
 

2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทุน ? 

บริษัทจดัการมีสทิธิจะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

1. กรณีเอกสารหรือข้อมลูท่ีบริษัทจัดการได้รับจากผู้ ซือ้หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีท่ีบริษัท
จดัการเกิดข้อสงสยัวา่การซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุจะเป็นการฟอกเงิน 

2. กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทนุรวม 
โดยจะพิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทนุ และ/หรือจํานวนเงินของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการรักษา
ผลประโยชน์ของกองทนุรวมกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 
 

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 
ไมกํ่าหนด  ไมกํ่าหนด 
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3. กองทุนรวมนีมี้ข้อกําหนดเก่ียวกับการเล่ือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือ 

ไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคาํส่ังที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคาํส่ังซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ? 

การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

1.บริษัทจัดการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอนหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล    

(2) มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว  แตใ่นช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการยงัไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่ถกูต้องและผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้
รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีไม่
ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 
ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(3) มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิด
เป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดัการอาจเล่ือนได้
ไมเ่กิน 10 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัทําการถดัจากวนัท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแตไ่ด้รับการผ่อนผนัจากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้การผอ่นผนัดงักลา่วไมร่วมกรณีตาม (1) และบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ประกาศการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ท่ีทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานท่ี
ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มี
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั  

(2) แจ้งการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ และจดัทํารายงานในเร่ืองดงักลา่ว พร้อมทัง้แสดงเหตผุล
และหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคาจากผู้ ดูแลผลประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจ
มอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการดงักลา่วแทนก็ได้ 

(3) ในระหว่างท่ีบริษัทจดัการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุนัน้หากถึงวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
วนัอ่ืน และมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุอีก บริษัทจดัการจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ียงัค้างอยู่ให้เสร็จสิน้ก่อน แล้วจึงชําระเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนันัน้ๆ ตอ่ไป 

การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

1. บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือ
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้  
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(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ  

(2) บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี ้โดย
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ซึง่ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วนัทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนั
เวลาดงักลา่วจากสํานกังาน  

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง
สมเหตสุมผล 

(ข) ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม  

(ค) มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(3) กองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึง่ก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัสําคญั  

(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ี
กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละ 10 ของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม  

(ข) มีเหตกุารณ์ท่ีทําให้ไมส่ามารถแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศได้อยา่งเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออก
จากประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ  

(ค) มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตดุงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
แก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเทจ็จริงดงันี ้ 

(ก) บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําอย่างใดอย่าง
หนึง่ดงันี ้ 

1. การกระทําท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เก่ียวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  

2. การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย  

3. การกระทําท่ีเป็นการปฏิบัติตามคําสั่งเก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้ มีอํานาจตาม
กฎหมาย  

(ข) บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบ เพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
ลกูค้าได้ในสาระสําคญั  

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปล่ียนให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจดัการกองทนุรวมภายใต้การ
จัดการของตนอันเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของ
เงินกองทนุได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทนุของ
ผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และ
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การค้าหลกัทรัพย์และการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า ซึง่ให้กระทําได้ไมเ่กิน 3 วนัทําการ  

(6) อยูใ่นระหวา่งดําเนินการเพ่ือเลกิกองทนุรวม ตามข้อ 22.1.2 ในสว่นข้อผกูพนั 

2  เม่ือปรากฏเหตตุามข้อ 1. และบริษัทจดัการกองทนุรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุ
รับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน
หน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 1. (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้
ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนัด้วย  

(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้
แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ ให้สํานกังานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุตามข้อ 1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัทําการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมดําเนินการดงันี ้ก่อนการ
เปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  

(ก) รายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด 
ณ วนัทําการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานักงานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือ
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  

(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสัง่
ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั  

3. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทนุ หรือหยุดรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัท
พบวา่ราคาขายหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงั
และรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการหยดุขายหน่วย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วย
วิธีการใดๆ โดยพลนั  

4. ในกรณีท่ีวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัท่ีสํานกังานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวนัหยดุทําการ
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสัง่ซือ้ และคําสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุ สําหรับวนัดงักลา่ว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับคําสัง่ในกรณีดงักลา่วไม่
น้อยกว่า 5 วนัทําการก่อนถึงวนัหยดุทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยจดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักล่าวไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ี
ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแหง่ของบริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้สนบัสนนุการขาย หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

 

การหยดุขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

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

 
4. วธีิการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ? 
 
 ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของ

บริษัทจัดการได้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
กําหนด การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิด
ต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการ
จดัการ โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิด
ต้นทาง เพ่ือนําไปชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดปลายทาง  

ทัง้นี ้กองทนุเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดไมจ่่ายเงินปันผล ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียน
ชนิดของหน่วยลงทนุระหว่างกนัได้ และบริษัทจดัการจะแยกคํานวณมลูค่าหน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุแต่ละชนิด ซึ่ง
อาจจะมีมลูคา่เทา่กนัหรือแตกตา่งกนัได้ 

กองทนุเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว ชนิดไมไ่ด้ลดหยอ่นภาษีและไม่จ่ายเงินปันผล และชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีและจ่ายเงิน
ปันผล ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถสบัเปล่ียนชนิดของหน่วยลงทุนระหว่างกนัได้ และบริษัทจดัการจะแยกคํานวณ
มลูคา่หน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด ซึง่อาจจะมีมลูคา่เทา่กนัหรือแตกตา่งกนัได้ 

 
5. กองทุนรวมนีก้าํหนดวธีิการโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร ? 

1. ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการตลาดทนุหรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด และ/หรือ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

2. ผู้ลงทนุท่ีถือครองหน่วยลงทนุก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 และยงัไม่ครบเง่ือนไขท่ีได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี (5ปี 
หรือ 7ปี) ไมส่ามารถนําหน่วยลงทนุไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกนัได้ 
3. ผู้ลงทนุท่ีถือครองหน่วยลงทนุตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สามารถนําหน่วยลงทนุไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไป
เป็นประกนัได้ 

 

6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเก่ียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือ้คืน
หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

 ทา่นสามารถติดตามมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุได้ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th   
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คาํถามและคาํตอบเก่ียวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
 

1. กองทุนรวมนีมี้การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

 หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุครัง้ท่ีมีการสัง่ซือ้ และ/หรือ
ขายคืนหน่วยลงทนุ ดงันัน้ บริษัทจดัการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทนุท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ
ในหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุท่ีสง่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุฉบบัลา่สดุเป็นรายการท่ีเป็นปัจจบุนัและถกูต้อง 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการไม่ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยท่ีมีสมดุบญัชีแสดงสิทธิใน 
หน่วยลงทนุแล้ว 
 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้าจถูกจาํกัดสทิธิในเร่ืองใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ? 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้าจถกูจํากดัสทิธิ กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงสว่นท่ีเกินดงักลา่ว 
เว้นแตเ่ป็นกรณีกองทนุรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักลา่วมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียว 
จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วได้เตม็ตามจํานวนท่ีถืออยู ่
 

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

4. กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวิธีการร้องเรียน อย่างไร ? 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดตอ่บริษัทจดัการท่ี  
- บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั โทรศพัท์ 0-2786-2222 หรือ  

- สํานกังาน ก.ล.ต. (Help Centre) โทรศพัท์ 0-2033-9999 
 

5. กองทุนรวมนีมี้นโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไร ? 
ไมมี่ 
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บุคคลที่เก่ียวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม  

 
1. รายช่ือกรรมการ และคณะผู้บริหาร  

รายช่ือกรรมการ  
1. นายลี ไหว ไฟ ประธานคณะกรรมการ 
2. นายทีโอ บนุ เคียต  กรรมการ 
3. นายสญัชยั  อภิศกัด์ิศิริกลุ กรรมการ 
4. นางกญัลกิา บษุปวนิช กรรมการ  
5. นายวนา  พลูผล กรรมการ 

   และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

คณะผู้บริหาร 
1.  นายวนา  พลูผล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
2.  นางสนุรี  พิบลูย์ศกัด์ิกลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบติัการ  
3.  นายเจิดพนัธุ์  นิธยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ  
4.  นางสาวรัชดา  ตัง้หะรัฐ   กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ  

2. จาํนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 
จํานวน 102 กองทนุ (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563) 

3. มูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุนรวม  
UOBLTF เทา่กบั 5,404,631,955.56 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563) 
UOBLTF-D เทา่กบั 49,541,772.16 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563) 
UOBLTF-NTD เทา่กบั.......................บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี..................................) 

4. รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน  

IC Governance 
1. นายวนา พลูผล ประธานคณะกรรมการ IC Governance 
2. นางสาวเฟง ฟาง กรรมการ 
3. นางสนุรี พิบลูย์ศกัด์ิกลุ กรรมการ 
4. นางสาวรัชดา ตัง้หะรัฐ กรรมการ 
5. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน กรรมการ 
6. นายจารุวตัร ปรีด์ิเปรมกลุ กรรมการ 
7. นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร กรรมการ 
8. นางวิภาดา ลภัยพร กรรมการ 
9. นายปราโมทย์ เล้าสมบรูณ์ กรรมการ  
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IC Asset Allocation 
1. นายเจิดพนัธุ์ นิธยายน ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation 
2. นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ กรรมการ 
3. นายสทิธิศกัด์ิ  ณฐัวฒิุ กรรมการ 
4. นายธนกร ธรรมลงกรต กรรมการ 
5. นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลกิลุ กรรมการ 
6. นายจารุวตัร ปรีด์ิเปรมกลุ กรรมการ 
7. นางสาวลนิดา อบุลเรียบร้อย กรรมการ 
8. นายวีรยทุธ หลีห์ละเมียร กรรมการ 
9. นางสาวชนิษฎา วีรานวุตัต์ิ กรรมการ 
10. นางสาวช่ืนสมุน พรสกลุศกัด์ิ กรรมการ 
11. นางสาวนนัทนชั กิติเฉลมิเกียรติ กรรมการ 
12. นางสาววรรณจนัทร์ อึง้ถาวร กรรมการ 
13. นายกิตติพงษ์ กงัวานเกียรติชยั กรรมการ 
14. นางสาวสริิอนงค์ ปิยสนัติวงศ์ กรรมการ 
15. นายฐิติรัฐ รัตนสงิห์ กรรมการ 
16. นายนพพล  นราศรี กรรมการ 
17. นายวีรชยั  จนัเป็ง กรรมการ 
18. นางสาวศรสวรรค์ เติมวฒิุกลุ กรรมการ  

 

5. รายช่ือผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทํางานที่ เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ
กองทุนรวม รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 มิถนุายน 2564) 

ช่ือ ตาํแหน่ง การศกึษา 
ประสบการณ์ทาํงานที่เก่ียวข้องกับ 

การบริหารจัดการกองทุนรวม 
หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นายสทิธิศักดิ์ ณัฐวุฒ*ิ, CFA 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  
ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ 
  
  

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

 ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร์ระหวา่ง
ประเทศ, การเงิน),                 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ศิลปศาสตร์บณัฑิต 
(ภาษาองักฤษ,          
เกียรตินิยมอนัดบั 2),          
มหาวิทยาลยัศิลปากร    

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

 ผู้ อํานวยการอาวโุส, หวัหน้าฝ่ายการลงทนุ
ตราสารทนุ, บลจ. ยโูอบี (ไทย) จํากดั 

 ผู้ช่วยผู้ อํานวยการลงทนุตราสารทนุ,              
บลจ. กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

 ผู้ช่วยผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ, 
ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

ฝ่ายการลงทนุ
ตราสารทนุใน
ประเทศ 
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ช่ือ ตาํแหน่ง การศกึษา 
ประสบการณ์ทาํงานที่เก่ียวข้องกับ 

การบริหารจัดการกองทุนรวม 
หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  
ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ 
  
  
  

 บริหารธุรกิจบณัฑิต 
(การตลาด),
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

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

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

 นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์,                                 
Barclays de Zoete Wedd Securities 
(Thailand)  

 ผู้ช่วยนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์,                        
Barclays de Zoete Wedd Securities  

ฝ่ายการลงทนุ
ตราสารทนุใน
ประเทศ 

นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลกุิล*,
ผู้ อํานวยการ,                                    
ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ 

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
(การเงิน, เกียรตินิยมอนัดบั 1) 
สถาบนับณัฑิตพฒัน บริหาร
ศาสตร์ 

 วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต 
(วิศวกรรมเคร่ืองมือ, 
เกียรตินิยมอนัดบั 1) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบรีุ  

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

 Assistant Vice President,                            
บลจ. กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

 Assistant Vice President,                   
บลจ. ภทัร จํากดั 

 Fund Manager,บลจ. กสกิรไทย จํากดั 
 Fund Manager, บลจ. ธนชาต จํากดั 
 Assistant Manager, 
บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ
ตราสารทนุใน
ประเทศ 

นายธนกร ธรรมลงกรต 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (1),                         
ฝ่ายเทคโนโลยีการลงทนุ 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต 
(การธนาคารและการเงิน)
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร์, เกียรตินิยม
อนัดบั 1)                          
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  

 ผู้ อํานวยการอาวโุส (1), ฝ่ายเทคโนโลยีการ
ลงทนุ,  บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการกองทนุ, ฝ่ายบริหารกองทนุ,              
บลจ. ธนชาต จํากดั 

 ผู้ช่วยผู้จดัการกองทนุ,ฝ่ายการจดัการลงทนุ,  
บลจ. ซีไอเอม็บี –พรินซิเพิล จํากดั 

 ท่ีปรึกษาการลงทนุ, ฝ่ายท่ีปรึกษาการลงทนุ,  
บล. ยไูนเตด็ จํากดั (มหาชน) 

 ท่ีปรึกษาการลงทุน, ฝ่ายจัดการลงทุน,  
บลจ. ยไูนเตด็ (จํากดั) มหาชน 

หวัหน้าฝ่าย
เทคโนโลยีการ

ลงทนุ 

นายวีรชัย จันเป็ง*, CFA, FRM 
ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  
ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ 
 

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต
(การเงิน), 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 
(เศรษฐศาสตร์ปริมาณ
วิเคราะห์),        

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

 Team Leader / Equity Portfolio Manager, 
บลจ. เดนาลี เพรสทีจ จํากดั 

 Vice President / Senior Equity Portfolio 
Manager, บลจ. กสกิรไทย จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ
ตราสารทนุใน
ประเทศ 
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ช่ือ ตาํแหน่ง การศกึษา 
ประสบการณ์ทาํงานที่เก่ียวข้องกับ 

การบริหารจัดการกองทุนรวม 
หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต 

(วิศวกรรมโยธา), 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 Assistant Vice President / Senior Trader, 
บล. ภทัร จํากดั (มหาชน) 

 Assistant Vice President / Senior Trader, 
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 Foreign Exchange Trader,                
ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

นางสาวศรสวรรค์ เตมิวุฒกุิล 
ผู้ช่วยอํานวยการ,  
ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุในประเทศ 
 

 บริหารธุรกิจบณัฑิต 
(การเงิน, เกียรตินิยมอนัดบั 1),  
วิทยาลยันานาชาติ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

 ผู้ช่วยผู้ อํานวยการ, ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ
ในประเทศ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 Investment Consultant and Analyst, บริษัท
เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั 
 ผู้จดัการกองทนุ, บลจ. เอม็เอฟซี จํากดั (มหาชน) 
 ผู้ช่วยผู้จดัการกองทนุ, บลจ. แอสเซท พลสั จํากดั 
 Financial Counsel Assistant,               
บริษัท 3 เอม็ ประเทศไทย จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุ
ตราสารทนุใน
ประเทศ 

*  ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้จดัการกองทนุและผู้จดัการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (ถ้ามี) 
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6. รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุน มีดังนี ้ 
รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน UOBLTF UOBLTF-D 

1. บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป  จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2205-7111  
2. บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000  
3. ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2285-1555  
4. ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1558  
5. บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2638-5500  
6. บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-5050  
7. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2626-7777  

8. บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-5800  
9. บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-8000  
10. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-7000, 0-2099-7000  
11. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2680-1234  
12. บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-3456   

13. บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2695-5000   

14. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2635-3123  
15. บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2949-1999  
16. บริษัท หลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน)  
17. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส : โทรศพัท์ 0-2782-2400  
18. บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2217-8888  
19. บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2857-7000  
20. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2660-6677  
21. บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  : โทรศพัท์ 0-2658-8888  

22. บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2618-1111  
23. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2697-3700  
24. บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2841-9000  
25. บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที  จํากดั : โทรศพัท์ 0-2351-1800  
26. บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั : โทรศพัท์ 0-2343-9555  
27. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2648-3600  
28. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2629-5588  
29. ธนาคารออมสนิ : โทรศพัท์ 1115  
30. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1327, 0-2359-0000  
31. บริษัท ฮัว่เซง่เฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2223-2288  
32. บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2080-2888   

33. บริษัทหลกัทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2088-9797   

34. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอเชีย เวลท์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2207-2100  
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รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน UOBLTF UOBLTF-D 
35. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ์ เมจิก จํากดั : โทรศพัท์ 0-2861-5508, 0-2861-6090  
36. บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2696-0000 , 0-2796-0000  
37. บริษัทเมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2274-9400  - 
38. ธนาคารทิสโก้ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2633-6000  
39. บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2009-8888   

40. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ บรอดเกท จํากดั : โทรศพัท์ 0-2410-1996   

41. บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จํากดั : โทรศพัท์ 0-2026-5100   

42. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2026-6222   

43. บริษัท ฟิลลปิประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2022-5000   

44. บริษัท หลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2633-6000  

หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้ขึน้ (ถ้ามี)    

 

7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนีคื้อ ? 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนีคื้อ ? 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน)  
โทรศพัท์ 0-2299-2668 โทรสาร 0-2242-3497 หรือ 0-2242-3679 
นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้วยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 
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ช่องทางที่ ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนรวมนี ้ 
 

1.   ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนได้จากช่องทางใด ? 

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

2.    ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกนิข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

  ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
www.uobam.co.th 
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ความเส่ียงในการลงทนุของกองทนุรวม 
 

1. ความเส่ียงจากการดาํเนินงานของบริษัทที่ออกตราสารทุน (Business Risk) คือ ความเส่ียงที่เกิดจากผลการ
ดาํเนินงานของบริษัทที่ออกตราสารทุน ที่กองทุนรวมไปลงทุน ผลการดาํเนินงานดูจากความสามารถในการ
ทาํกําไรของบริษัทโดยที่ได้ผลกระทบสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม สภาวะอุตสาหกรรม และจากการบริหาร โดย
ผลการดาํเนินงานที่ดีหรือไม่นัน้จะส่งผลกระทบกับราคาตลาดของตราสารทุนที่บริษัทนัน้ๆ ออก 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง :  
บริษัทจดัการวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อราคา และคดัเลือกตราสารท่ีมีคณุภาพ และกระจายลงทนุในหุ้นแต่ละ
ประเภทอตุสาหกรรม เพ่ือลดความเส่ียงในสว่นนี ้
 

2. ความเส่ียงจากความสามารถในการชาํระหนีข้องผู้ออกตราสารหนี ้(Credit Risk) เป็นความเส่ียงจากตราสารหนีท้ี่
กองทุนรวมไปลงทุนที่อาจจะมีการผิดนัดชําระหนี ้คือบริษัทผู้ออกตราสารหนีนั้น้ๆ ไม่สามารถนําเงินต้น/
ดอกเบีย้มาจ่ายเม่ือถึงวันที่ครบกําหนดที่ต้องจ่าย โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทประสบสภาวะขาดทุนหรือไม่มี
สภาพคล่องพอที่จะมาจ่ายคืน เป็นต้น 

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง :  
กองทนุเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว มีนโยบายมุ่งเน้นลงทนุในหุ้น ทําให้ความเสี่ยงในส่วนนีมี้น้อยสําหรับส่วนท่ีจะลงทนุใน
ตราสารหนี ้บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ของผู้ออกตราสาร และคดัเลือกตราสารท่ีมีคณุภาพเพ่ือลดความเส่ียงใน
สว่นนี ้
 

3. ความเส่ียงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสารที่เกิดจากการเปล่ียนแปลง
ในสถานะการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ซึ่งเป็นความเส่ียงที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่
สามารถจะควบคุมได้  

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง :  
บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจยัตา่งๆ รวมทัง้ติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคา และกองทนุ
มีนโยบายท่ีจะลงทนุในหุ้นท่ีมีปัจจยัพืน้ฐานดีมีแนวโน้มในการเติบโตสงู ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

 
4. ความเส่ียงของตราสารอนุพันธ์ ประเภทสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า  

แนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง :  
บริษัทจดัการอาจลงทนุในตราสารอนพุนัธ์ประเภทสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากการลงทนุเท่านัน้ ซึง่
จะทําให้กองทนุสามารถดํารงภาระการถือครองหลกัทรัพย์ในระดบัสงูได้ โดยไม่ทําให้ราคาหลกัทรัพย์ถกูกระทบจนเกิน
ควร และสามารถเปล่ียนแปลงสถานภาพของการลงทนุได้ โดยอาจไม่จําเป็นต้องเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ในการ
ลงทนุของกองทนุ ไมว่า่ตลาดจะเคล่ือนไหวไปในทิศทางใด 
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อตัราส่วนการลงทนุ 

 

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (Single entity limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย  ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

2 หน่วย CIS ตามท่ีระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.1   ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกัษณะ
อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
3.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
3.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็นประกนั  

ไมเ่กิน 20% 
  

4 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
4.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ SN หรือศกุกู ท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ตา่งประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ 
ธพ. ในประเทศไทย 
4.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
4.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้≤ 397 วนันบัแตว่นัท่ีลงทนุ 
และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 4.2.1 หรือ  
4.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้
4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
4.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
4.2.3.4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  
4.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
4.2.3.7 ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
4.2.3.9 บล. 
4.3 เสนอขายในประเทศไทย  
4.4 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
4.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนันบัแตว่นัท่ีลงทนุ ต้อง
ขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของregulated market 

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใด
จะสงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(2) นํา้หนกัของตราสารท่ีลงทนุ

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

5 ทรัพย์สนิดงันี ้ 
5.1 ตราสารทนุท่ีจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทนุท่ีผู้ออกตราสารอยูร่ะหวา่ง
ดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขายใน SET) 

5.2 ตราสารทนุท่ีออกโดยบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ซึง่หุ้นของบริษัท
ดงักลา่วซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET (แต่
ไมร่วมถงึบริษัทท่ีอยูร่ะหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้น
ออกจากการซือ้ขายใน SET) 

5.3 หุ้นท่ีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 5.1  

5.4 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้5.4.1 เป็นตราสาร Basel III 
5.4.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
5.4.3 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET  
5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.4.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้≤ 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ 
และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่ว
ต้องเป็นบคุคลดงันี ้ 
5.4.3.3.1 บคุคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9 
5.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ ท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
5.4.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนันบัแตว่นัท่ีลงทนุ 
ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

5.5 DW ท่ีมี issuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 

5.6 ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคูส่ญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.6.1 reverse repo 
5.6.2 OTC derivatives 

5.7 หน่วย infra ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.7.1 จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายใน
กระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET (แตไ่มร่วมถงึ หน่วย
ดงักลา่วท่ีอยู่ระหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วย
ดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET)  
5.7.2 เป็นหน่วยของกองทนุท่ีไมไ่ด้มีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการ
โครงสร้างพืน้ฐานอสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเช่า แล้วแตก่รณี (diversified 
fund) ตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนด 

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแต่
อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) นํา้หนกัของทรัพย์สนิ 

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

5.8 หน่วย CIS ตามท่ีระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1.2 ท่ีจดทะเบียนซือ้ขาย
หรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์
สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET (แตไ่มร่วมถงึหน่วยดงักลา่วท่ีอยูร่ะหวา่ง
ดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจากการซือ้ขาย
ใน SET) 

6 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะกระจายการลงทนุใน
กิจการโครงสร้างพืน้ฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแตก่รณี 
(diversified fund) ตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนด และมีลกัษณะตาม 5.7.1 

ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

7 ทรัพย์สนิอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบใุนข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% 

* หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไมมี่ข้อกําหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา 
แล้วแตก่รณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 
 
 ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามกลุ่มกจิการ (Group limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยู่ในกลุม่กิจการ
เดียวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบั
บริษัทดงักลา่ว  

ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนึง่ดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 25% หรือ 
(2) นํา้หนกัของทรัพย์สินท่ีลงทนุใน benchmark + 10% 

** หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF  
2. derivatives on organized exchange 

  
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit)*** 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีนิติบคุคล
ตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาในตา่งประเทศของ นิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผู้
ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา ดงันี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธนาคารพาณิชย์ 
1.3 บริษัทเงินทนุ 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉล่ียใน
รอบปีบญัชี เว้นแตเ่ป็น MF ท่ี
มีอายโุครงการ < 1 ปี ให้เฉล่ีย
ตามรอบอายกุองทนุ  

- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบักองทนุท่ี
อายคุงเหลือ ≤  6 เดือน ทัง้นี ้
เฉพาะ MF ท่ีมีอายโุครงการ ≥ 1 ปี 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1.5 บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
(ไมร่วมถงึทรัพย์สนิท่ี MF ได้รับโอนกรรมสทิธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม reverse repo 
หรือ securities lending หรือ derivatives)  

 

2 ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1 ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปล่ียนมือแตก่องทนุได้
ดําเนินการให้มีการรับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 
หรือมีเง่ือนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2 SN (แตไ่มร่วมถงึ SN ซึง่จดทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยการขอ
อนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนีท่ี้ออกใหม)่ 
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.4 total SIP ตามข้อ 7 ของสว่นนี ้

 (ข้อนีไ้มใ่ช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ท่ีลงทนุในตัว๋
แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง เงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ท่ีมีอายไุมเ่กินอายกุองทนุ หรือรอบการลงทนุ
ของกองทนุ หรือมีการลงทนุใน derivatives เพ่ือให้ทรัพย์สนิดงักลา่วมีอายุ
สอดคล้องกบัอายกุองทนุ)  

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

  

3 หน่วย infra หรือหน่วย property ไมเ่กิน 20% 

4 Reverse repo ไมเ่กิน 25% 

5 Securities lending ไมเ่กิน 25% 

6 ตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีตวัตราสารและผู้ออกตราสารท่ีต่ํากวา่ท่ีสามารถ
ลงทนุได้ (non-investment grade / unrated)  

ไมเ่กิน 20% 

7 ตราสารดงันี ้(total SIP) 

7.1 ทรัพย์สนิตามข้อ 7 ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 

7.2 ตราสาร non-investment grade / unrated แตไ่มร่วมถงึตราสารหนี ้ตราสารกึง่
หนีก้ึง่ทนุ SN ศกุกู หรือตราสาร Basel III ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
7.2.1 มีลกัษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ี
คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 
7.2.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากวา่ investment grade หรือไมมี่ credit rating  

รวมกนัไมเ่กิน 15% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 

8 derivatives ดงันี ้

8.1 การเข้าทําธุรกรรม 
derivatives ท่ีมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือการลดความเส่ียง 
(hedging) 

ไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงท่ีมีอยู่ 

  

8.2 การเข้าทําธุรกรรม 
derivatives ท่ีมิใช่เพ่ือการลด
ความเส่ียง (non-hedging) 

Global exposure limit 

8.2.1 กรณี MF ไมมี่การลงทนุแบบซบัซ้อน1 

จํากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยต้องไมเ่กิน 100% 
ของ NAV 

8.2.2 กรณี MF มีการลงทนุแบบซบัซ้อน1 
จํากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยมลูคา่ความเสียหาย
สงูสดุ (value-at-risk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดงันี ้
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  
(2) relative VaR ≤ 2 เทา่ ของ VaR ของ benchmark 

หมายเหต:ุ “การลงทนุแบบซบัซ้อน” หมายความวา่ การลงทนุในสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าท่ีมีกลยทุธ์แบบซบัซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทนุ
ในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีความซบัซ้อน (exotic derivatives) 

 1 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานประกาศกําหนด 

*** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MFไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั product limit 

 
 ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกจิการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่ ทกุ MF รวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัต้องมีจํานวนหุ้นของ
บริษัทรวมกนั < 25% ของจํานวนสทิธิ ออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้ (ไมน่บัรวม
การถือหุ้นของกองทนุรวมวายภุกัษ์) 

2 ตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ 
ตราสาร Basel III และศกุกูของ
ผู้ออกรายใดรายหนึง่ (ไมร่วมถงึ
ตราสารหนีภ้าครัฐไทยหรือตรา
สารหนีภ้าครัฐต่างประเทศ) 

2.1 ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่หนีส้นิทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้ออกตรา

สารรายนัน้ ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ ทัง้นี ้
ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารมีหนีส้นิทางการเงินท่ีออกใหมก่่อนครบรอบระยะเวลาบญัชี
ถดัไปและยงัไม่ปรากฏในงบการเงินลา่สดุ บลจ. อาจนํามลูคา่หนีส้นิทางการเงิน
ดงักลา่วมารวมกบัมลูคา่หนีส้นิทางการเงินตามงบการเงินลา่สดุด้วยก็ได้โดยข้อมลู
หนีส้นิทางการเงินนัน้จะต้องเป็นข้อมลูท่ีมีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีท่ี
ผู้ออกตราสารไมมี่หนีส้นิทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  

ระยะเวลาบญัชีลา่สดุ2 ให้ใช้อตัราสว่นไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอ

ขายตราสารตามข้อนีข้องผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้ เว้นแตใ่นกรณีท่ีผู้ออกตราสาร
ได้มีการย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ  
2.2 ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารท่ีออกใหมแ่ละมี 
credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากว่า investment grade หรือไมมี่ credit rating ให้ 
บลจ. ลงทนุเพ่ือกองทนุภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไมเ่กิน 1 
ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครัง้ เว้นแต่กรณีท่ีผู้
ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ  

(อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ช้กบักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบคุคลดงันี ้ 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วย
ธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ 
10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใด
กองทนุหนึ่ง 

- ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรือ กองทนุ CIS 
ตา่งประเทศ ท่ีออกหน่วยนัน้  
- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบัการลงทนุดงันี ้ 
(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน  
(1.1) มีขนาดเลก็  
(1.2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี  
(1.3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง  

4 หน่วย infra ของกองทนุใด 
กองทนุหนึง่ 

ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทนุ infra ท่ีออกหน่วยนัน้ 
เว้นแตเ่ป็นหน่วย infra ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดยได้รับความ
เหน็ชอบจากสํานกังาน  
(1) มีขนาดเลก็  
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน  

(2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี  
(3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง   

5 หน่วย property ของกองทนุใด
กองทนุหนึง่ 

ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทนุ property ท่ีออก
หน่วยนัน้  เว้นแตเ่ป็นหน่วย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดย
ได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน 
(1)  มีขนาดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง  

1 หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่วได้จดัทํางบการเงินตามมาตรฐานการบญัชี

นัน้ โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี หรือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United 
States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

2 รวมถึงกรณียงัไมค่รบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 

ทัง้นี ้การคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุ และอตัราสว่นการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่
ด้วยการลงทนุของกองทนุ และหรือท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุนลงทุน   

   

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม อัตราตาม    
โครงการ(2) 

เรียกเกบ็จริง(1)
 

1/8/2562-31/7/2563 

เรียกเกบ็จริง(1)
 

1/8/2561-31/7/2562 

เรียกเกบ็จริง(1)
 

1/8/2560-31/7/2561 

1.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด 

    (ที่ประมาณการได้)  

ไม่เกนิ 2.1079 2.0758 2.0761 2.08 

1.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการ  

- หน่วยลงทนุชนิดไมจ่่ายเงินปันผล ไมเ่กิน 1.6050 1.6050 1.6052 1.61

- หน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล ไมเ่กิน 1.6050 1.6050 N/A N/A

- หน่วยลงทนุชนิดไมไ่ด้ลดหย่อนภาษีและจ่ายเงินปันผล ไมเ่กิน 1.6050 N/A  N/A N/A

1.2 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์   

- หน่วยลงทนุชนิดไมจ่่ายเงินปันผล ไมเ่กิน 0.0749 0.0428 0.0428 0.04

- หน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล ไมเ่กิน 0.0749 0.0428 N/A N/A

- หน่วยลงทนุชนิดไมไ่ด้ลดหย่อนภาษีและจ่ายเงินปันผล ไมเ่กิน 0.0749 N/A N/A N/A

1.3 คา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 

- หน่วยลงทนุชนิดไมจ่่ายเงินปันผล ไมเ่กิน 0.4280 0.4280 0.4281 0.43

- หน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล ไมเ่กิน 0.4280 0.4280 N/A N/A

- หน่วยลงทนุชนิดไมไ่ด้ลดหย่อนภาษีและจ่ายเงินปันผล ไมเ่กิน 0.4280 N/A N/A N/A

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้

2.1 คา่ประกาศหนงัสือพิมพ์ ตามท่ีจ่ายจริง N/A  0.0019 N/A

2.2 คา่สอบบญัชี ตามท่ีจ่ายจริง 0.0011  0.0014 N/A

2.3 คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ  ตามท่ีจ่ายจริง 0.0006  0.0010 N/A

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จริงทัง้หมด  ไม่เกนิ 2.6429 2.0775  2.0804 2.08

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลักทรัพย์                 

(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ)

ตามที่จ่ายจริง 0.34 0.30 0.38 
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ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซือ้ 

หรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเกบ็จริง 

2563 

เรียกเกบ็จริง 

2562 
เรียกเกบ็จริง 

2561 
1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (3)

- หน่วยลงทนุชนิดไมจ่่ายเงินปันผล ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่

- หน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่

- หน่วยลงทนุชนิดไมไ่ด้ลดหยอ่นภาษีและจ่ายเงินปันผล(7) 2.00 N/A N/A N/A

2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  (3) 

- หน่วยลงทนุชนิดไมจ่่ายเงินปันผล ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่

- หน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่

- หน่วยลงทนุชนิดไมไ่ด้ลดหยอ่นภาษีและจ่ายเงินปันผล(7) 2.00 N/A N/A N/A

3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (3) 
 3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นเข้า(4) 

- หน่วยลงทนุชนิดไมจ่่ายเงินปันผล 200 บาท / รายการ ยกเว้น 

- หน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล 200 บาท / รายการ ยกเว้น 

- หน่วยลงทนุชนิดไมไ่ด้ลดหยอ่นภาษีและจ่ายเงินปันผล(7) 2.00 N/A (5) 

 3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นออก 

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

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

- หน่วยลงทนุชนิดไมไ่ด้ลดหยอ่นภาษีและจ่ายเงินปันผล(7) 2.00 N/A 

4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ไมมี่ ไมมี่ 
5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิ ไมมี่ ไมมี่ 

หมายเหต ุ บริษัทจดัการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทนุชนิดไมไ่ด้ลดหยอ่นภาษีและจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 21 มิถนุายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กองทนุเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว    29 
 

หมายเหต ุ
1 คา่ธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วข้างต้น ได้รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมหรือภาษีธรุกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 
2 อตัราไม่เกินร้อยละตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 
3 อตัราร้อยละของมลูคา่หน่วยลงทนุ 
4 ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมในอตัรา 200 บาทตอ่ 1 รายการ โดยจะแจ้งวนัท่ีเร่ิมคิดค่าธรรมเนียมให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ

ลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 180 วนั และประกาศหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั 
5 กรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า บริษัทจดัการจะไม่คิดคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 
6 ในกรณีเป็นการสบัเปล่ียนระหว่างกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมดงักล่าว แต่ทัง้นี ้

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีกําหนดไว้ โดยจะแจ้งวนัท่ีเร่ิมคิดค่าธรรมเนียมให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกวา่ 180 วนั และประกาศหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั 

7 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวกับผู้ สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดคา่ธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ท่ีหน้าสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(ถ้ามี) และ/หรือจะจดัให้มีข้อมลูไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

     ค่าธรรมเนียมการจดัการท่ีเรียกเก็บจริงซึ่งแสดงเกินกว่าอตัราท่ีระบไุว้ในโครงการเกิดจากวิธีการคํานวณ ทัง้นี ้ในการเรียกเก็บจริงของค่าธรรมเนียม
ดงักลา่ว บริษัทจดัการจะเรียกเก็บจริงไม่เกินอตัราตามโครงการท่ีระบไุว้ 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากท่ีได้ระบไุว้ในโครงการ บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิท่ีจะกระทําการดงักล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 
วนั ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้ดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะเผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทุนรวม และ ณ 
สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
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กองทุนเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว 

รายละเอียดเก่ียวกบัค่านายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์

สาํหรบังวด ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

  
ช่ือบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์ 

ร้อยละของค่านายหน้า 
ซือ้ขายหลักทรัพย์รวม   

1 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 2,860,222.86   13.31 

2 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 2,774,941.89 12.92 

3 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) 2,765,377.75 12.87 

4 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบีูเอส (ประเทศไทย) จํากดั  2,106,659.27     9.81 

5 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั 1,624,438.63    7.56 

6 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 1,497,675.41      6.97 

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 1,443,587.24     6.72 

8 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั  1,437,720.43      6.69 

9 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั 1,412,189.86     6.57 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน) 1,059,187.61     4.93 

11 อ่ืนๆ 2,500,543.23   11.64 

   รวม  21,482,544.18 100.00 
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ตารางสรุปผลการดาํเนิน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน    4 พ.ย. 47 

วันสิน้สุดรอบบัญชี        31 ก.ค. 63 
 

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ชนิดไม่จ่ายเงนิปันผล 

 
 
กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงนิปันผล 

 
หมายเหตุ  :  เน่ืองจากกองทุนเปิด ยูโอบี หุ้ นระยะยาว ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีและจ่ายเงินปันผล มีการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนใน         

วนัท่ี 21 มิถนุายน 2564 ส่วนกองทนุเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีและไม่จ่ายเงินปันผล ยงัไม่เปิดเสนอขาย
หน่วยลงทนุ จงึทําให้ยงัไมมี่ผลการดําเนินงานในอดีต 

- ดชันีชีว้ดั คือ ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET TRI) 
- ผลตอบแทนท่ีมีอายุน้อยกว่า 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนร้อยละต่อช่วงเวลา ผลตอบแทนท่ีมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี จะแสดงเป็น

ผลตอบแทนร้อยละตอ่ปี 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีไ้ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษัท
จดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิ่งยืนยนัถึงผลการดําเนินงาน
ในอนาคต 
 
 

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

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

 

หมายเหตุ  :  เน่ืองจากกองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีและจ่ายเงินปันผล มีการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนในวนัท่ี     
21 มิถุนายน 2564 ส่วนกองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีและไม่จ่ายเงินปันผล ยังไม่เปิดเสนอขาย   
หน่วยลงทนุ จงึทําให้ยงัไมมี่ผลขาดทนุสงูสดุในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) 

 

 

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

ผลตอบแทนตัวชีวัด -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
กองทุนYTD 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%

ผลตอบแทนตัวชีวัด -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
กองทุนYTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentile 5 ปี Percentile 10 ปี
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทนุของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว 

ตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 

99.44% 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 

กองทุนเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว 

ณ วนัท่ี  31 กรกฎาคม 2563 

-ไมมี่- 

หมายเหต ุ: 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ได้ท่ี website ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th 
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คาํเตือน / ข้อแนะนํา  
 

 การพิจารณาร่างหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงาน
ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช้วนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้ 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี 
(ประเทศไทย) จํากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ทัง้นี ้
ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ไม่ได้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงนิหรือผลการดาํเนินงาน
ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด
ยูโอบี หุ้นระยะยาว เม่ือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนีเ้หมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน 
และผู้ลงทุนยอมรับความเส่ียงที่อาจเกดิขึน้จากการลงทุนได้ 

 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกตผู้ิลงทุนอาจได้รับชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาํหนดไว้ใน
หนังสือชีช้วน 

 กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ได้แก่ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล, ชนิดจ่ายเงินปันผล, ชนิด
ไม่ได้ลดหย่อนภาษีและไม่จ่ายเงินปันผล และชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีและจ่ายเงินปันผล ทัง้นี ้ผู้ลงทุนควร
ศกึษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทัง้ 4 ชนิดก่อนทาํการลงทุน และเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสทิธิในการเพิ่มเตมิ เปล่ียนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่ได้เปิดให้บริการ 
เพ่ือเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดย
บริษัทจัดการจะตดิประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปล่ียนแปลง ณ สาํนักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ 

 การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มไิด้ทาํให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกัน
ตามชนิดของหน่วยลงทุน ทรัพย์สนิทัง้หมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่าง
เท่าเทียมกัน 

 มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยก
คาํนวณมูลค่าทรัพย์สนิของกองทุนแต่ละชนิด 

 ในกรณีที่กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ไม่สามารถดาํรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สาํนักงานกาํหนด
ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคาํส่ังไว้ 

 ผู้ลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล และชนิดจ่ายเงินปันผล จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสทิธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับ และชาํระเงนิเพิ่มตามประมวลรัษฎากร 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวม รวมทัง้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวมหรือผู้สนับสนุนการขายหรือหรับซือ้คืน 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีช้วนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีช้วนไว้เป็นข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิงใน
อนาคต และเม่ือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ตดิต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซือ้หน่วยลงทุน 
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 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกดิความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

 ในกรณีที่ ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

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

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัตติามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ
ทราบ เพ่ือที่บริษัทจัดการจะสามารถกาํกับและดแูลการซือ้ขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากประกาศที่
ปิดไว้หน้าบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจาํตัวของบุคคลดังกล่าวที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

 บริษัทจัดการจะบันทกึบัญชีเงนิลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงนิปันผล และชนิดจ่ายเงนิปันผล แต่
ละรายแยกรายการตามวันที่ลงทุน และเม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจาก
กองทุน บริษัทจัดการจะคาํนวณต้นทุนและผลประโยชน์และหักเงนิลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ "เข้าก่อน 
ออกก่อน" (first in first out : FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาํหนด ทัง้นี ้
วันที่ลงทุนหมายถึงวันที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแต่ละรายการ และในกรณีที่เป็น
การรับโอนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอ่ืนให้หมายความถึง วันที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของรายการที่รับโอนนัน้ 

 บริษัทจัดการจะจัดทาํและจัดส่งหนังสือรับรองการซือ้หน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน โดยมีรายการตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือสาํนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. และ/
หรือหน่วยงานที่ เก่ียวข้องประกาศกําหนด โดยจะนําส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ ซือ้หน่วยลงทุนจนถึงสิน้สุด
ระยะเวลาการได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษี ตามที่หน่วยงานที่มีอาํนาจตามกฎหมายประกาศกาํหนด 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวรวมทัง้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและ
ขอรับคู่มือภาษีได้ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

 ผู้ลงทุนควรทาํความเข้าใจลักษณะสนิค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเส่ียงก่อนตัดสนิใจลงทุน 

 บริษัทจัดการใช้ข้อมูลในอดีตในการคาํนวนค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (absolute correlation 
coefficient) กองทุนจึงมีความเส่ียงหากสินทรัพย์อ้างอิง (underlying assets) และทรัพย์สินที่ต้องการลด
ความเส่ียงเคล่ือนไหวในทิศทางที่ ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีต ซึ่ งอาจทําให้สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าไม่
สามารถลดความเส่ียงได้เตม็ประสทิธิภาพ 

 ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไปจําหน่ายจ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็น
ประกัน 



กองทนุเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว    38 
 

 ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่ อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับ และชาํระเงนิเพิ่มตามประมวลรัษฎากร 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาเง่ือนไขการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว รวมทัง้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและ
ขอรับคู่มือภาษีได้ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือผู้สนับสนุนการขายหรือหรับซือ้คืน 

 กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุน
ทัง้หมด ดังนัน้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเส่ียงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวม
ได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th 

 

 
  

รวบรวมข้อมลู ณ วนัท่ี 16 มิถนุายน 2564 
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ยู โอบ ี(ประเทศไทย)จาํกัด

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

www.uobam.co.th 


