หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว
UOB LONG TERM EQUITY Fund : UOBLTF-M
"การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็ นต้ นไป
ผู้ลงทุนไม่ สามารถนํามาลดหย่ อนภาษีได้ "
ประเภทกองทุน

: กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

อายุโครงการ

: ไม่กําหนด

วันที่ได้ รับอนุมัตใิ ห้ จัดตัง้ และจัดการกองทุนรวม

:

14 ตุลาคม 2547

วันจดทะเบียนกองทุนรวม

:

4 พฤศจิกายน 2547

นโยบายการลงทุน :
ลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ หุ้นสามัญของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีฐานะการลงทุนสุทธิในหุ้นสามัญของบริ ษัทจด
ทะเบียนเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เงินทุนส่วนที่เหลือจะนําไปลงทุน
ในตราสารทางการเงิน และ/หรื อตราสารแห่งหนีต้ ่างๆ โดยจะมุ่งเน้ นการลงทุนที่ให้ ผลตอบแทนสูง และในขณะเดียวกันก็
คํานึงถึงความมัน่ คงของสถาบันที่ออกตราสารเป็ นหลัก เพื่อให้ โครงการมีรายได้ ที่สงู สมํ่าเสมอ และมีความมัน่ คงจากการ
ลงทุน ทัง้ นี ้ อาจลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื อ้ ขายล่วงหน้ าแฝงตามที่ได้ รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน และลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ เท่านัน้ แต่จะไม่ลงทุนในตราสาร หรื อ
หลักทรัพย์ที่เสนอขายในต่างประเทศ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ หุ้นสามัญของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกอง ETF หรื อกองทุน
รวมดัชนีที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรื อกลุ่มหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนด้ วย โดยมีฐานะการลงทุนสุทธิในหุ้นสามัญของบริ ษัท
จดทะเบียนเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาที่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนจะได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการเปลี่ยนเป็ นกองทุนรวม
ทัว่ ไปประเภทตราสารแห่งทุน และแก้ ไขชื่อกองทุนโดยถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
ผู้ลงทุนจะได้ อะไรจากเงินลงทุน :
โอกาสที่จะได้ รับผลตอบแทนที่สงู กว่าอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากธนาคารและสิทธิประโยชน์ทางภาษี
สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีท่ ี 17 สิน้ สุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
คําถามและคําตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สาํ คัญของกองทุนรวม
1. กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อมีการแบ่ งชนิดของหน่ วยลงทุนหรื อไม่
อย่ างไร ?
กองทุนนี ้เป็ นกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดังนี ้
 หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปั นผล (ชื่อย่อ : UOBLTF) เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปั นผล
และซื ้อหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล (ชื่อย่อ : UOBLTF-D) เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปั นผล
และซื ้อหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
 หน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ ลดหย่อนภาษี และไม่จ่ายเงินปั นผล (ชื่อย่อ : UOBLTF-NT) เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที่ซื ้อหน่วย
ลงทุนตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ซึง่ จะไม่ได้ สทิ ธิลดหย่อนภาษี และไม่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปั นผล
 หน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ ลดหย่อนภาษี และจ่ายเงินปั นผล (ชื่อย่อ : UOBLTF-NTD) เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที่ซื ้อหน่วย
ลงทุนตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ซึง่ จะไม่ได้ สทิ ธิลดหย่อนภาษี และต้ องการรับผลตอบแทนจากเงินปั นผล
2. กองทุนรวมนีม้ ีจาํ นวนเงินทุนโครงการล่ าสุดเท่ าใด ?
5,000 ล้ านบาท
บริ ษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ได้ จดทะเบียนไว้ กับสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
3. กองทุนรวมนีเ้ หมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสําหรั บเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลา
เท่ าใด?
 สําหรับผู้ถือหน่วยที่ซื ้อหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 และได้ สทิ ธิลดหย่อนภาษี
เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ผู้ลงทุนจะต้ องถือครองหน่วยลงทุนไว้
้ ้ กรณีลงทุนตังแต่
้ ปี 2559 เป็ นต้ นไป ผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องถือหน่วยลงทุน
เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี ปฏิทิน ทังนี
ไม่น้อยกว่า 7 ปี ปฏิทิน ดังนัน้ เงินลงทุนที่นํามาลงทุนควรจะเป็ นเงินออมระยะปานกลางถึงระยะยาว และเป็ นเงินลงทุน
ส่วนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ ในระดับปานกลางถึงค่อนข้ างสูง
 สําหรับผู้ถือหน่วยที่ซื ้อหน่วยลงทุนตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ได้ สทิ ธิลดหย่อนภาษี
เงินลงทุนที่นํามาลงทุนควรจะเป็ นเงินออมระยะปานกลางถึงระยะยาว และสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนใน
ตราสารทุนได้
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4. ปั จจัยใดที่มีผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?
ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ตราสารทุนที่กองทุนลงทุนอยู่ซึ่งส่งผลให้ มลู ค่าหน่วยลงทุนมีการเปลี่ยนแปลง อาจ
ทําให้ ลกู ค้ ามีผลกําไรหรื อขาดทุน ทังนี
้ อ้ าจเนื่องมาจากผลการดําเนินงานของบริ ษัท การเคลื่อนไหวของดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ ที่ได้ รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
5. กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ ูประกันเงินลงทุนหรื อเป็ นกองทุนรวมที่ม่ ุงเน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรื อไม่
อย่ างไร ?
กองทุนนี ้เป็ นกองทุนที่ไม่มีประกัน และไม่ค้ มุ ครองเงินต้ น
6. กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่ างไร ?
วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับข้ อกําหนดในกาซือ้ ขายและโอนหน่ วยลงทุน
1. กองทุนรวมนีม้ ีวธิ ีการขายและรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนอย่ างไร ?
 การสั่งซือ้ หน่ วยลงทุนชนิดไม่ จ่ายเงินปั นผล (UOBLTF) และชนิดจ่ ายเงินปั นผล (UOBLTF-D)
เนื่องจากเงื่อนไขการได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จากการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) จะสิ ้นสุดลงในปี 2562
บริษัทจัดการจึงใคร่ขอแจ้ งหยุดรับคําสัง่ ซื ้อและ/หรื อสับเปลี่ยนเข้ ากองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ชนิดไม่จ่ายเงินปั นผล
(UOBLTF) และชนิดจ่ายเงินปั นผล (UOBLTF-D) (ยกเว้ นการสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายในบริ ษัท
จัดการ หรื อภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการอื่น ที่มีการซื ้อมาก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563)
 การสั่งซือ้ หน่ วยลงทุนชนิดไม่ ได้ ลดหย่ อนภาษีและไม่ จ่ายเงินปั นผล (UOBLTF-NT) และชนิดไม่ ได้ ลดหย่ อน
ภาษีและจ่ ายเงินปั นผล (UOBLTF-NTD)
ท่านสามารถลงทุนเป็ นจํานวนเงินขันตํ
้ ่า ดังนี ้
การสั่งซือ้ ครั ง้ แรก
ไม่กําหนด

การสั่งซือ้ ครั ง้ ถัดไป
ไม่กําหนด

ท่านสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทําการตังแต่
้ เวลาเปิ ดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 15.30 น. โดยผ่าน
ช่องทางต่างๆ ดังนี ้
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะเปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ ลดหย่อนภาษี และจ่ายเงินปั นผล ในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 แต่
ยังไม่เปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ ลดหย่อนภาษี และไม่จ่ายเงินปั นผล หากบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุน
ชนิดดังกล่าวจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าก่อนการเปิ ดให้ บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน (ถ้ ามี)
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนอื่นที่บริษัทจัดการแต่งตังขึ
้ ้น
ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่สงั่ ซื ้อ โดยชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เงินโอน
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรื อคําสัง่ จ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของ
บริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่รับคําสัง่ ซื ้อภายในวันทําการขายหน่วยลงทุนเท่านัน้
ในกรณีที่ชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรื อคําสัง่ จ่ายเงิน ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องลงวันที่ที่
สัง่ ซื ้อและขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อเข้ าบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันหรื อประเภทออมทรัพย์ที่บริ ษัทจัดการเปิ ดไว้
ของธนาคารดังต่อไปนี ้
- ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
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- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารพาณิชย์อ่ืนใดที่บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบต่อไป
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมบัญชีเพื่อการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามข้ างต้ นและบัญชี
สัง่ ซื ้ออื่นๆ ซึง่ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ
ณ ที่ทําการของบริ ษัทจัดการและสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ
-

INTERNET
บริการผ่ านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ ามี)

การสั่งซือ้ โดยวิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ชนิดหน่ วยลงทุนที่จัดตัง้ ก่ อนวันที่ 1 มกราคม 2563
1. การสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาเพิ่มเติมในอนาคต ซึง่ อยู่
ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกําหนด
บริ ษัทจัดการจะยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้ การบริ หาร
ของบริ ษัทจัดการ แต่ทัง้ นี บ้ ริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวในอัตรา 200 บาทต่อ 1
รายการ โดยหักจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ภายในวันที่ทํารายการ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งวันที่เริ่ มคิด
ค่าธรรมเนียมให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 180 วัน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ซึง่ อยู่ภายใต้ การบริ หารของ
บริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่อยู่ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการอื่นได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกําหนด โดยบริ ษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียม
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในอัตรา 200 บาทต่อ 1 รายการ โดยหักจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ภายในวันที่
ทํารายการ
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนโดยขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการอื่น เพื่อ
ซื ้อหน่วยลงทุนภายใต้ การบริ หารของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะยกเว้ นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจาก
กองทุนเปิ ดปลายทาง ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในอัตรา
200 บาทต่อ 1 รายการ โดยจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมเป็ นเงินสดจากผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งวันที่
เริ่ มคิดค่าธรรมเนียมให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 180 วัน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้ อย 1 ฉบับ
ทังนี
้ ้ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทางดังกล่าวจะต้ องเป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนของกองทุนเปิ ดต้ นทางและกองทุนเปิ ดปลายทาง
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ชนิดหน่ วยลงทุนที่จัดตัง้ ตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”)
เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ โดย
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้ หกั ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุน
เปิ ดต้ นทาง (ถ้ ามี) เพื่อนําไปชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง
ทังนี
้ ้ ในการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการสับเปลี่ยนได้ เฉพาะกรณีเป็ นการ
ทํารายการภายใต้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนบุคคลเดียวกันภายใต้ หมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกันเท่านัน้ บริ ษัทจัดการไม่
อนุญาตให้ มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้ ามหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่จะได้ รับพิจารณาจากบริ ษัทจัดการเป็ น
รายกรณี
ในการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทําการเปิ ดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของบริ ษัท
จัดการนัน้ อาจมีกรณีที่ไม่สามารถทํารายการสับเปลี่ยนได้ ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั ระบบงานของตัวแทนที่ทําการเปิ ดบัญชีของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ
อนึ่ง บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมให้ มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิ ด ยูโอบี
หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ได้ ลดหย่อนภาษี และไม่จ่ายปั นผล” และ “กองทุนเปิ ด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ได้ ลดหย่อนภาษี
และจ่ายปั นผล” กับกองทุนเปิ ดอื่นๆ ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการนอกเหนือจากกองทุนเปิ ดที่กําหนดข้ างต้ นได้
โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดต้ นทาง และกองทุน
เปิ ดปลายทางดังกล่าว จะต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนของกองทุนเปิ ดต้ น
ทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจจะหยุดรับคําสัง่ สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราว หรื อถาวรก็ได้ ในกรณี ที่บริ ษัท
จัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสัง่ สับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์สงู สุด หรื อมีผลกระทบในทางที่ดีต่อกองทุนเปิ ดและ
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และ/หรื อประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้ และไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุนที่จดั ตังตั
้ งแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ซึง่ อยู่ภายใต้ การบริ หารของ
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง
บริ ษัทจัดการไปยังกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการอื่นได้ ทังนี
เพิ่มเติมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ และจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- ช่ องทางการสั่งซือ้ หน่ วยลงทุนอื่นๆ (ถ้ ามี)
ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนถูกต้ องและครบถ้ วนเป็ นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษา
เงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วนัน้ หากบริ ษัทจัดการไม่ได้ รับใบคําสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนภายในวันทําการขาย
หน่วยลงทุนจนเป็ นผลให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริ ษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน
ไว้ ในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรื อกระแสรายวันในนามของบัญชีสงั่ ซื ้อหรื อบัญชีกองทุนที่บริ ษัทจัดการ
เปิ ดไว้ กบั ธนาคารพาณิชย์ ซึง่ เป็ นบัญชีเดียวกับที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน ไปจนกว่าบริ ษัทจัดการ
จะได้ รับใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนครบถ้ วนสมบูรณ์ ทั ้งนี ้ บริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ เมื่อ สิ ้น
กองทุนเปิ ด ยูโอบี หุ้นระยะยาว
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วันทําการขายหน่วยลงทุน ณ วันที่ได้ รับใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ซู ื ้อ
จะได้ รับการจัดสรรต่อไป
ทังนี
้ ้ สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้ บนั ทึกข้ อมูลสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
 การรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยระบุเป็ นจํานวน ดังนี ้
จํานวนเงิน
ไม่กําหนด

จํานวนหน่ วย
ไม่กําหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการขายคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ ทกุ วันทําการ
ซื ้อขายหน่วยลงทุนในระหว่างเปิ ดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยสามารถติดต่อได้ ที่
- บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-23777
- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน (ถ้ ามี)
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตังขึ
้ ้น
- INTERNET
- บริการผ่ านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ ามี)
- ช่ องทางอื่นๆ (ถ้ ามี)
ท่านจะได้ รับชําระเงินภายใน 4 วันทําการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อวิธีการอื่นใดอันจะเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรื อ
prompt pay เป็ นต้ น หรื อจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรื อนําส่งโดย
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แจ้ งความประสงค์ไว้
2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ ขายหน่ วยลงทุน ?
บริษัทจัดการมีสทิ ธิจะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1. กรณี เอกสารหรื อข้ อมูลที่บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง หรื อกรณี ที่บริ ษัท
จัดการเกิดข้ อสงสัยว่าการซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนจะเป็ นการฟอกเงิน
2. กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริ หารกองทุนรวม หรื อก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม
้ ้เพื่อเป็ นการรักษา
โดยจะพิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรื อจํานวนเงินของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ทังนี
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมกับผู้ถือหน่วยลงทุน
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3. กองทุ น รวมนี ม้ ี ข้ อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ การเลื่ อ นกํ า หนดเวลาชํา ระค่ า ขายคื น หน่ วยลงทุ น การไม่ ข ายหรื อ
ไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคําสั่งที่รับไว้ แล้ ว และการหยุดรั บคําสั่งซือ้ หรื อขายคืนหน่ วยลงทุนไว้ อย่ างไร ?
การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
1.บริ ษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคําสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์
หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการพบว่าราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถกู ต้ องและผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้
รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่
้ ร้อยละ 0.5
ถูกต้ องนันต่
้ างจากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ ้นไปและคิดเป็ นอัตราตังแต่
ของราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(3) มี คํ า สั่ง ขายคื น หน่ว ยลงทุน ในช่ว งระยะเวลาที่ บ ริ ษั ท จัด การพบว่า ราคารั บ ซื อ้ คื น หน่ ว ยลงทุน ไม่ถูกต้ อ ง และ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ างจากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ ้นไป และคิด
เป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรื อ (3) บริ ษัทจัดการอาจเลื่อนได้
ไม่เกิน 10 วันทําการนับตังแต่
้ วนั ทําการถัดจากวันที่มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1) ประกาศการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการและสถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ใช้ ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มี
คําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้ งการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื่ องดังกล่าว พร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผล
และหลักฐานการได้ รับความเห็นชอบหรื อการรับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริ ษัทจัดการอาจ
มอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดําเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที่บริ ษัทจัดการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนันหากถึ
้
งวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน
้ ้ บริ ษัท
วันอื่น และมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริ ษัทจัดการจะต้ องรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ ทังนี
จัดการจะต้ องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ยงั ค้ างอยู่ให้ เสร็ จสิ ้นก่อน แล้ วจึงชําระเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนในวันนันๆ
้ ต่อไป
การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
1. บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว หรื อจะหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อ
คําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กําหนดไว้ ในโครงการ ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี ้
กองทุนเปิ ด ยูโอบี หุ้นระยะยาว
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(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทําการซื ้อขายได้ ตามปกติ
(2) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี ้ โดย
ได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว ซึง่ ให้ กระทําได้ ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผัน
เวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่าง
สมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้เกิดขึ ้น ซึง่ ก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ
(ก) ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทําการซื ้อขายได้ ตามปกติ ทังนี
้ ้ เฉพาะในกรณีที่
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์แห่งนันเกิ
้ นกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทําให้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ อย่างเสรี และทําให้ ไม่สามารถโอนเงินออก
จากประเทศหรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ ตามปกติ หรื อ
(ค) มีเหตุที่ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่ง
เหตุดงั กล่าวอยูเ่ หนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้ วยแล้ ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
แก่ผ้ ลู งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้ อเท็จจริงดังนี ้
(ก) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการกระทําอย่างใดอย่าง
หนึง่ ดังนี ้
1. การกระทําที่เป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
3. การกระทําที่เป็ นการปฏิ บัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์ สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตาม
กฎหมาย
(ข) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้ จกั ลูกค้ า และตรวจสอบ เพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับ
ลูกค้ าได้ ในสาระสําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้ าบริ หารจัดการกองทุนรวมภายใต้ การ
จัด การของตนอัน เนื่ อ งมาจากการที่ บ ริ ษั ท จัดการกองทุนรวมรายเดิม ไม่สามารถดํ า รงความเพี ย งพอของ
เงินกองทุนได้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยการดํารงเงินกองทุนของ
ผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์และ
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การค้ าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผู้จดั การเงินทุนสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ า ซึง่ ให้ กระทําได้ ไม่เกิน 3 วันทําการ
(6) อยูใ่ นระหว่างดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ตามข้ อ 22.1.2 ในส่วนข้ อผูกพัน
2 เมื่อปรากฏเหตุตามข้ อ 1. และบริ ษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อหยุด
รับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว ให้ ทราบถึงการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้ อ 1. (1) (2) (3) หรื อ (5) ให้ เปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้
ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้ วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนพร้ อมทัง้
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนัน้ ให้ สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้ อ 1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ้ ก่อนการ
เปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด
ณ วันทําการสุดท้ ายก่อนวันรายงานนันให้
้ สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อ
คําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเปิ ดขาย หรื อรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการเปิ ดรับคําสัง่
ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
3. ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคําสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัท
พบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลัง
และรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการหยุดขายหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนด้ วย
วิธีการใดๆ โดยพลัน
4. ในกรณีที่วนั ทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สํานักงานได้ ประกาศกําหนดให้ เป็ นวันหยุดทําการ
ของบริ ษัทจัดการกองทุนรวมเป็ นกรณี พิเศษ ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ และคําสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุน สําหรับวันดังกล่าว และต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าเกี่ยวกับการหยุดรับคําสัง่ ในกรณีดงั กล่าวไม่
น้ อยกว่า 5 วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยจัดให้ มีข้อมูลเรื่ องดังกล่าวไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ สถานที่
ในการซื ้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริ ษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
การหยุดขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่มีความจําเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้ บริ ษัท
กองทุนเปิ ด ยูโอบี หุ้นระยะยาว
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จัดการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืนหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ เป็ นการชัว่ คราวตามระยะเวลาที่
เห็นสมควร แต่รวมแล้ วต้ องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
4. วิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่ างไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวซึ่งอยู่ภายใต้ การบริ หารของ
บริ ษัทจัดการได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ ยวข้ อง
กําหนด การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (“กองทุนเปิ ด
ต้ นทาง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการ
จัดการ โดยบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ด
ต้ นทาง เพื่อนําไปชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดปลายทาง
ทังนี
้ ้ กองทุนเปิ ด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปั นผล และชนิดไม่จ่ายเงินปั นผล ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยน
ชนิดของหน่วยลงทุนระหว่างกันได้ และบริ ษัทจัดการจะแยกคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด ซึ่ง
อาจจะมีมลู ค่าเท่ากันหรื อแตกต่างกันได้
กองทุนเปิ ด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ได้ ลดหย่อนภาษี และไม่จ่ายเงินปั นผล และชนิดไม่ได้ ลดหย่อนภาษี และจ่ายเงิน
ปั นผล ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี่ยนชนิดของหน่วยลงทุนระหว่างกันได้ และบริ ษัทจัดการจะแยกคํานวณ
มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด ซึง่ อาจจะมีมลู ค่าเท่ากันหรื อแตกต่างกันได้
5. กองทุนรวมนีก้ าํ หนดวิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจํากัดการโอนไว้ อย่ างไร ?
1. ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และ/หรื อ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
2. ผู้ลงทุนที่ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 และยังไม่ครบเงื่อนไขที่ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี (5ปี
หรื อ 7ปี ) ไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรื อนําไปเป็ นประกันได้
3. ผู้ลงทุนที่ถือครองหน่วยลงทุนตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2563 สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรื อนําไป
เป็ นประกันได้
6. ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุนและราคาขายและรั บซือ้ คืน
หน่ วยลงทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้ ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ www.uobam.co.th
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
1. กองทุนรวมนีม้ ีการออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรื อไม่ อย่ างไร ?
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครัง้ ที่มีการสัง่ ซื ้อ และ/หรื อ
ขายคืนหน่วยลงทุน ดังนัน้ บริ ษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และ
ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่สง่ ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็ นรายการที่เป็ นปั จจุบนั และถูกต้ อง
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่ออกหนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยที่มีสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ใน
หน่วยลงทุนแล้ ว
2. ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจํากัดสิทธิในเรื่ องใด ภายใต้ เงื่อนไขอย่ างไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้อาจถูกจํากัดสิทธิ กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
้
นรวม บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว
หน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
เว้ นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว
จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ เต็มตามจํานวนที่ถืออยู่
3. ช่ องทางและวิธีการที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้
สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงของบริ ษัทจัดการ
ได้ ที่ website ของบริษัทจัดการ http://www.uobam.co.th
4. กองทุนรวมนีม้ ีช่องทางและวิธีการร้ องเรี ยน อย่ างไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการที่
- บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท์ 0-2786-2222 หรื อ
- สํานักงาน ก.ล.ต. (Help Centre) โทรศัพท์ 0-2033-9999
5. กองทุนรวมนีม้ ีนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่ างไร ?
ไม่มี
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บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการของกองทุนรวม
1. รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร
รายชื่อกรรมการ
1. นายลี ไหว ไฟ
2. นายทีโอ บุน เคียต
3. นายสัญชัย อภิศกั ดิ์ศิริกลุ
4. นางกัญลิกา บุษปวนิช
5. นายวนา พูลผล
คณะผู้บริหาร
1. นายวนา
2. นางสุนรี
3. นายเจิดพันธุ์
4. นางสาวรัชดา

พูลผล
พิบลู ย์ศกั ดิ์กลุ
นิธยายน
ตังหะรั
้ ฐ

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
กรรมการผู้จดั การ สายปฏิบตั ิการ
กรรมการผู้จดั การ สายการลงทุน
กรรมการผู้จดั การ สายพัฒนาธุรกิจ

2. จํานวนกองทุนรวมภายใต้ การบริหารจัดการของบริษัท
จํานวน 102 กองทุน (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)
3. มูลค่ าทรั พย์ สนิ สุทธิของกองทุนรวม
UOBLTF เท่ากับ 5,404,631,955.56 บาท (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)
UOBLTF-D เท่ากับ 49,541,772.16 บาท (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)
UOBLTF-NTD เท่ากับ.......................บาท (ข้ อมูล ณ วันที่..................................)
4. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
IC Governance
1. นายวนา
2. นางสาวเฟง
3. นางสุนรี
4. นางสาวรัชดา
5. นายเจิดพันธุ์
6. นายจารุวตั ร
7. นางสาววรรณจันทร์
8. นางวิภาดา
9. นายปราโมทย์

กองทุนเปิ ด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

พูลผล
ฟาง
พิบลู ย์ศกั ดิ์กลุ
ตังหะรั
้ ฐ
นิธยายน
ปรี ดิ์เปรมกุล
อึ ้งถาวร
ลัภยพร
เล้ าสมบูรณ์

ประธานคณะกรรมการ IC Governance
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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IC Asset Allocation
1. นายเจิดพันธุ์
2. นางสาวปราณี
3. นายสิทธิศกั ดิ์
4. นายธนกร
5. นางสาวนพรัตน์
6. นายจารุวตั ร
7. นางสาวลินดา
8. นายวีรยุทธ
9. นางสาวชนิษฎา
10. นางสาวชื่นสุมน
11. นางสาวนันทนัช
12. นางสาววรรณจันทร์
13. นายกิตติพงษ์
14. นางสาวสิริอนงค์
15. นายฐิ ติรัฐ
16. นายนพพล
17. นายวีรชัย
18. นางสาวศรสวรรค์

นิธยายน
ศรี มหาลาภ
ณัฐวุฒิ
ธรรมลงกรต
ประมวลวัลลิกลุ
ปรี ดิ์เปรมกุล
อุบลเรี ยบร้ อย
หลีห์ละเมียร
วีรานุวตั ติ์
พรสกุลศักดิ์
กิติเฉลิมเกียรติ
อึ ้งถาวร
กังวานเกียรติชยั
ปิ ยสันติวงศ์
รัตนสิงห์
นราศรี
จันเป็ ง
เติมวุฒิกลุ

ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

5. รายชื่ อผู้ จั ดการกองทุ น ประวัติก ารศึก ษา และประสบการณ์ ก ารทํางานที่ เกี่ ยวข้ องกั บการบริ ห ารจั ดการ
กองทุนรวม รวมทัง้ หน้ าที่ความรั บผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้ อมูล ณ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2564)
ชื่อ ตําแหน่ ง
นายสิทธิศักดิ์ ณัฐวุฒ*ิ , CFA
ผู้อํานวยการอาวุโส (2),
ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ

กองทุนเปิ ด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

ประสบการณ์ ทาํ งานที่เกี่ยวข้ องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม

หน้ าที่ความ
รั บผิดชอบ

ผู้อํานวยการอาวุโส (2), ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน
ในประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 ผู้อํานวยการอาวุโส, หัวหน้ าฝ่ ายการลงทุน
ตราสารทุน, บลจ. ยูโอบี (ไทย) จํากัด
 ผู้ช่วยผู้อํานวยการลงทุนตราสารทุน,
บลจ. กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
 ผู้ช่วยผู้จด
ั การกองทุนตราสารทุน,
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารทุนใน
ประเทศ

การศึกษา
วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต
(การเงิน),
Seattle University,
U.S.A.
 ศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์ ระหว่าง
ประเทศ, การเงิน),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(ภาษาอังกฤษ,
เกียรตินิยมอันดับ 2),
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ชื่อ ตําแหน่ ง
นางสาวปราณี ศรี มหาลาภ
ผู้อํานวยการอาวุโส (2),
ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ

 บริ หารธุรกิจบัณฑิต

นางสาวนพรั ตน์ ประมวลวัลลิกุล*,
ผู้อํานวยการ,
ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ



บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(การเงิน,เกียรตินิยมอันดับ1)
สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหาร
ศาสตร์



วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(วิศวกรรมเครื่ องมือ,
เกียรตินิยมอันดับ 1)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าธนบุรี

(การตลาด),
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

นายธนกร ธรรมลงกรต
ผู้อํานวยการอาวุโส (1),
ฝ่ ายเทคโนโลยีการลงทุน



นายวีรชัย จันเป็ ง*, CFA, FRM
ผู้อํานวยการอาวุโส (2),
ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ



กองทุนเปิ ด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

ประสบการณ์ ทาํ งานที่เกี่ยวข้ องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม

หน้ าที่ความ
รั บผิดชอบ

ผู้อํานวยการอาวุโส (2), ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน
ในประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 ผู้อํานวยการอาวุโส, ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน,
บลจ. ยูโอบี (ไทย) จํากัด
 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์,
Barclays de Zoete Wedd Securities
(Thailand)
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์,
Barclays de Zoete Wedd Securities
 ผู้อํานวยการ, ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนใน
ประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 Assistant Vice President,
บลจ. กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
 Assistant Vice President,
บลจ. ภัทร จํากัด
 Fund Manager,บลจ. กสิกรไทย จํากัด
 Fund Manager, บลจ. ธนชาต จํากัด
 Assistant Manager,
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
 ผู้อํานวยการอาวุโส (1), ฝ่ ายเทคโนโลยีการ
ลงทุน, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 ผู้จด
ั การกองทุน, ฝ่ ายบริหารกองทุน,
บลจ. ธนชาต จํากัด
 ผู้ช่วยผู้จด
ั การกองทุน,ฝ่ ายการจัดการลงทุน,
บลจ. ซีไอเอ็มบี –พริ นซิเพิล จํากัด
 ที่ปรึกษาการลงทุน, ฝ่ ายที่ปรึ กษาการลงทุน,
บล. ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)
 ที่ ป รึ ก ษาการลงทุน ,
ฝ่ ายจัดการลงทุน,
บลจ. ยูไนเต็ด (จํากัด) มหาชน
 ผู้อํานวยการอาวุโส (2), ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน
ในประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 Team Leader / Equity Portfolio Manager,
บลจ. เดนาลี เพรสทีจ จํากัด
 Vice President / Senior Equity Portfolio
Manager, บลจ. กสิกรไทย จํากัด

ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารทุนใน
ประเทศ

การศึกษา

วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต
(การธนาคารและการเงิน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(เศรษฐศาสตร์ , เกียรตินิยม
อันดับ 1)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(การเงิน),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์ ปริมาณ
วิเคราะห์),



ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารทุนใน
ประเทศ

หัวหน้ าฝ่ าย
เทคโนโลยีการ
ลงทุน

ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารทุนใน
ประเทศ
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ชื่อ ตําแหน่ ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(วิศวกรรมโยธา),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวศรสวรรค์ เติมวุฒกิ ุล
ผู้ช่วยอํานวยการ,
ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ

ประสบการณ์ ทาํ งานที่เกี่ยวข้ องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม

การศึกษา

Assistant Vice President / Senior Trader,
บล. ภัทร จํากัด (มหาชน)
 Assistant Vice President / Senior Trader,
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 Foreign Exchange Trader,
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
 บริ หารธุรกิจบัณฑิต
 ผู้ช่วยผู้อํานวยการ, ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน
(การเงิน, เกียรตินิยมอันดับ 1), ในประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 Investment Consultant and Analyst, บริ ษัท
วิทยาลัยนานาชาติ
เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยมหิดล
 ผู้จด
ั การกองทุน, บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด
 ผู้จด
ั การกองทุน, บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
 ผู้ช่วยผู้จด
ั การกองทุน, บลจ. แอสเซท พลัส จํากัด
 Financial Counsel Assistant,
บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จํากัด

หน้ าที่ความ
รั บผิดชอบ



ฝ่ ายการลงทุน
ตราสารทุนใน
ประเทศ

* ปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้จดั การกองทุนและผู้จดั การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (ถ้ ามี)

กองทุนเปิ ด ยูโอบี หุ้นระยะยาว
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6. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนของกองทุน มีดังนี ้
รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
1. บริ ษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2205-7111
2. บริ ษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด : โทรศัพท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000
3. ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2285-1555
4. ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1558
5. บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2638-5500
6. บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5050
7. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2626-7777
8. บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5800
9. บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-8000
10. บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-7000, 0-2099-7000
11. บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2680-1234
12. บริ ษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-3456
13. บริ ษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2695-5000
14. บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2635-3123
15. บริ ษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2949-1999
16. บริ ษัท หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
17. บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส : โทรศัพท์ 0-2782-2400
18. บริ ษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2217-8888
19. บริ ษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2857-7000
20. บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2660-6677
21. บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-8888
22. บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2618-1111
23. บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จํากัด : โทรศัพท์ 0-2697-3700
24. บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2841-9000
25. บริ ษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด : โทรศัพท์ 0-2351-1800
26. บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นีตี ้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2343-9555
27. บริ ษัท แอ๊ ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2648-3600
28. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2629-5588
29. ธนาคารออมสิน : โทรศัพท์ 1115
30. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1327, 0-2359-0000
31. บริ ษัท ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2223-2288
32. บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2080-2888
33. บริ ษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2088-9797
34. บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2207-2100
กองทุนเปิ ด ยูโอบี หุ้นระยะยาว
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รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
35. บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด : โทรศัพท์ 0-2861-5508, 0-2861-6090
36. บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2696-0000 , 0-2796-0000
37. บริ ษัทเมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2274-9400
38. ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2633-6000
39. บริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2009-8888
40. บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน บรอดเกท จํากัด : โทรศัพท์ 0-2410-1996
41. บริ ษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-5100
42. บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-6222
43. บริ ษัท ฟิ ลลิปประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2022-5000
44. บริ ษัท หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2633-6000
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หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนอื่นๆ ที่บริษัทจัดการแต่งตังขึ
้ ้น (ถ้ ามี)
7. นายทะเบียนหน่ วยลงทุนของกองทุนนีค้ ือ ?
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนนีค้ ือ ?
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2299-2668 โทรสาร 0-2242-3497 หรื อ 0-2242-3679
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์แล้ วยังมีหน้ าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์
นอกจากหน้ าที่ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย

กองทุนเปิ ด ยูโอบี หุ้นระยะยาว
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ช่ องทางที่ผ้ ูลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้
1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้ ที่
- บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
- เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ www.uobam.co.th
2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่ วนการถือหน่ วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่ วยลงทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนได้ ที่เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
www.uobam.co.th

กองทุนเปิ ด ยูโอบี หุ้นระยะยาว
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ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
1. ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของบริษัทที่ออกตราสารทุน (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทที่ออกตราสารทุน ที่กองทุนรวมไปลงทุน ผลการดําเนินงานดูจากความสามารถในการ
ทํากําไรของบริ ษัทโดยที่ได้ ผลกระทบสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม สภาวะอุตสาหกรรม และจากการบริหาร โดย
ผลการดําเนินงานที่ดีหรื อไม่ นัน้ จะส่ งผลกระทบกับราคาตลาดของตราสารทุนที่บริษัทนัน้ ๆ ออก
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
บริ ษัทจัดการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อราคา และคัดเลือกตราสารที่มีคณ
ุ ภาพ และกระจายลงทุนในหุ้นแต่ละ
ประเภทอุตสาหกรรม เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี ้
2. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนีข้ องผู้ออกตราสารหนี ้ (Credit Risk) เป็ นความเสี่ยงจากตราสารหนีท้ ่ ี
กองทุนรวมไปลงทุนที่อาจจะมีการผิดนั ดชําระหนี ้ คือบริ ษัทผู้ ออกตราสารหนี น้ ั น้ ๆ ไม่ สามารถนําเงินต้ น/
ดอกเบีย้ มาจ่ ายเมื่อถึงวันที่ครบกําหนดที่ต้องจ่ าย โดยมีสาเหตุมาจากบริ ษัทประสบสภาวะขาดทุนหรื อไม่ มี
สภาพคล่ องพอที่จะมาจ่ ายคืน เป็ นต้ น
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
กองทุนเปิ ด ยูโอบี หุ้นระยะยาว มีนโยบายมุ่งเน้ นลงทุนในหุ้น ทําให้ ความเสี่ยงในส่วนนี ้มีน้อยสําหรับส่วนที่จะลงทุนใน
ุ ภาพเพื่อลดความเสี่ยงใน
ตราสารหนี ้ บริ ษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ของผู้ออกตราสาร และคัดเลือกตราสารที่มีคณ
ส่วนนี ้
3. ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ในสถานะการณ์ ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ซึ่งเป็ นความเสี่ยงที่บริ ษัทผู้ออกตราสารไม่
สามารถจะควบคุมได้
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ รวมทังติ
้ ดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อราคา และกองทุน
มีนโยบายที่จะลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื ้นฐานดีมีแนวโน้ มในการเติบโตสูง ซึ่งจะเป็ นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
4. ความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์ ประเภทสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า
แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง :
บริษัทจัดการอาจลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ประเภทสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนเท่านัน้ ซึง่
จะทําให้ กองทุนสามารถดํารงภาระการถือครองหลักทรัพย์ในระดับสูงได้ โดยไม่ทําให้ ราคาหลักทรัพย์ถกู กระทบจนเกิน
ควร และสามารถเปลี่ยนแปลงสถานภาพของการลงทุนได้ โดยอาจไม่จําเป็ นต้ องเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในการ
ลงทุนของกองทุน ไม่วา่ ตลาดจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางใด
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อัตราส่วนการลงทุน
ส่ วนที่ 1 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามผู้ออกทรั พย์ สนิ หรื อคู่สัญญา (Single entity limit)*
ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

1

ตราสารภาครัฐไทย

ไม่จํากัดอัตราส่วน

2

หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้ อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.1

ไม่จํากัดอัตราส่วน

3

เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผ้ รู ับฝากหรื อผู้ออกตราสารมีลกั ษณะ
อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
3.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
3.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี
้ ้ เฉพาะเงินฝากหรื อตราสารที่รัฐบาลเป็ นประกัน
ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
4.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน SN หรื อศุกกู ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้นตาม
กฎหมายไทย หรื อสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ
ธพ. ในประเทศไทย
4.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
4.2.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ ≤ 397 วันนับแต่วนั ที่ลงทุน
และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 4.2.1 หรื อ
4.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นบุคคลดังนี ้
4.2.3.1 ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บล.
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
4.5 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ > 397 วันนับแต่วนั ที่ลงทุน ต้ อง
ขึ ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของregulated market

4

กองทุนเปิ ด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

ไม่เกิน 20%

ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) นํ ้าหนักของตราสารที่ลงทุน
ใน benchmark + 5%

20

ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

5

ทรัพย์สนิ ดังนี ้
5.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรั พย์ สําหรั บผู้
ลงทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผ้ อู อกตราสารอยูร่ ะหว่าง
ดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มีการเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซื ้อขายใน SET)

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) นํ ้าหนักของทรัพย์สนิ
ใน benchmark + 5%

้ ้นตามกฎหมายไทย ซึง่ หุ้นของบริษัท
5.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จดั ตังขึ
ดังกล่าวซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET (แต่
ไม่รวมถึงบริ ษัทที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มีการเพิกถอนหุ้น
ออกจากการซื ้อขายใน SET)
5.3 หุ้นที่อยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายตาม 5.1
5.4 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้ 5.4.1 เป็ นตราสาร Basel III
5.4.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.4.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
5.4.3.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET
5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
5.4.3.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ ≤ 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน
และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 5.4.3.1 หรื อ 5.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าว
ต้ องเป็ นบุคคลดังนี ้
5.4.3.3.1 บุคคลตามข้ อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9
5.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
5.4.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ > 397 วันนับแต่วนั ที่ลงทุน
ต้ องขึ ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ regulated market
5.5 DW ที่มี issuer rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.6 ธุรกรรมดังนี ้ ที่คสู่ ญ
ั ญามี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.6.1 reverse repo
5.6.2 OTC derivatives
5.7 หน่วย infra ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.7.1 จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายใน
กระดานซื ้อขายหลักทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET (แต่ไม่รวมถึง หน่วย
ดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มีการเพิกถอนหน่วย
ดังกล่าวออกจากการซื ้อขายใน SET)
5.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้ มีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานอสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี (diversified
fund) ตามแนวทางที่สํานักงานกําหนด
กองทุนเปิ ด ยูโอบี หุ้นระยะยาว
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ข้ อ

6

7

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

5.8 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้ อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.2 ที่จดทะเบียนซื ้อขาย
หรื ออยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยูร่ ะหว่าง
ดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื ้อขาย
ใน SET)
หน่วย infra หรื อหน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที่สํานักงานกําหนด และมีลกั ษณะตาม 5.7.1
ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้ อ 1 - ข้ อ 6 (SIP)

ไม่จํากัดอัตราส่วน

รวมกันไม่เกิน 5%

* หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรื อคูส่ ญ
ั ญา
แล้ วแต่กรณี
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่ วนที่ 2 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**
ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

1

การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุม่ กิจการ
เดียวกันหรื อการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับ
บริษัทดังกล่าว

ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) นํ ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%

** หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

ส่ วนที่ 3 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามประเภททรั พย์ สนิ (product limit)***
ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

1

เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่นิติบคุ คล
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผู้
ออก ผู้สงั่ จ่าย หรื อคูส่ ญ
ั ญา ดังนี ้
้ ้น
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยใน
รอบปี บัญชี เว้ นแต่เป็ น MF ที่
มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้ เฉลี่ย
ตามรอบอายุกองทุน
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั กองทุนที่
อายุคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทังนี
้ ้
เฉพาะ MF ที่มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี

กองทุนเปิ ด ยูโอบี หุ้นระยะยาว
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ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ที่ MF ได้ รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคูส่ ญ
ั ญาตาม reverse repo
หรื อ securities lending หรื อ derivatives)
2

ทรัพย์สนิ ดังนี ้
2.1 ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ดําเนินการให้ มีการรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด
หรื อมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึง่ จดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายตราสารหนี ้ที่ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้ อ 7 ของส่วนนี ้

รวมกันไม่เกิน 25%

3

(ข้ อนี ้ไม่ใช้ กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนในตัว๋
แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง เงิน
ฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรื อรอบการลงทุน
ของกองทุน หรื อมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวมีอายุ
สอดคล้ องกับอายุกองทุน)
หน่วย infra หรื อหน่วย property

ไม่เกิน 20%

4

Reverse repo

ไม่เกิน 25%

5

Securities lending

ไม่เกิน 25%

6

ตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือที่ตวั ตราสารและผู้ออกตราสารที่ตํ่ากว่าที่สามารถ
ลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)

ไม่เกิน 20%

7

ตราสารดังนี ้ (total SIP)

รวมกันไม่เกิน 15%

7.1 ทรัพย์สนิ ตามข้ อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
7.2 ตราสาร non-investment grade / unrated แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ ตราสารกึง่
หนี ้กึง่ ทุน SN ศุกกู หรื อตราสาร Basel III ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
7.2.1 มีลกั ษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้ อ 5 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
7.2.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับตํ่ากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating

กองทุนเปิ ด ยูโอบี หุ้นระยะยาว
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ข้ อ
8

ประเภททรั พย์ สนิ
derivatives ดังนี ้
8.1 การเข้ าทําธุรกรรม
derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์
เพื่อการลดความเสี่ยง
(hedging)
8.2 การเข้ าทําธุรกรรม
derivatives ที่มิใช่เพื่อการลด
ความเสี่ยง (non-hedging)

อัตราส่ วน
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

Global exposure limit
8.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้ อน1
จํากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้ องไม่เกิน 100%
ของ NAV
8.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้ อน1
จํากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่าความเสียหาย
สูงสุด (value-at-risk : VaR) ของ MF ต้ องเป็ นดังนี ้
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV
(2) relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้ อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ าที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้ อน (complex strategic investment) หรื อการลงทุน
ในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีความซับซ้ อน (exotic derivatives)

1

รายละเอียดของการคํานวณ ให้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานประกาศกําหนด

*** หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของ MFไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ product limit

ส่ วนที่ 4 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน

1

หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่

ทุก MF รวมกันภายใต้ การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้ องมีจํานวนหุ้นของ
บริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้ (ไม่นบั รวม
การถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภกั ษ์ )

2

ตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึ่งทุน
ตราสาร Basel III และศุกกู ของ
ผู้ออกรายใดรายหนึง่ (ไม่รวมถึง
ตราสารหนี ้ภาครัฐไทยหรื อตรา
สารหนี ้ภาครัฐต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี ้สินทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้ออกตรา
สารรายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีลา่ สุด ทังนี
้ ้
ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารมีหนี ้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชี
ถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํามูลค่าหนี ้สินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี ้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้ วยก็ได้ โดยข้ อมูล
หนี ้สินทางการเงินนันจะต้
้ องเป็ นข้ อมูลที่มีการเผยแพร่เป็ นการทัว่ ไป และในกรณีที่
ผู้ออกตราสารไม่มีหนี ้สินทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบ

กองทุนเปิ ด ยูโอบี หุ้นระยะยาว
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ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน
ระยะเวลาบัญชีลา่ สุด2 ให้ ใช้ อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารตามข้ อนี ้ของผู้ออกรายนันเป็
้ นรายครัง้ เว้ นแต่ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสาร
ได้ มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้ อนี ้โดยเป็ นตราสารที่ออกใหม่และมี
credit rating อยูใ่ นระดับตํ่ากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating ให้
บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้ การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1
ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ ู
ออกตราสารได้ มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance
program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ

3

หน่วย CIS ของกองทุนใด
กองทุนหนึ่ง

4

หน่วย infra ของกองทุนใด
กองทุนหนึง่

กองทุนเปิ ด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี ้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรื อ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้ วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทังหมดของ
้
MF หรื อ กองทุน CIS
ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุนดังนี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทังหมดของกองทุ
้
น infra ที่ออกหน่วยนัน้
เว้ นแต่เป็ นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้ โดยได้ รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
25

ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน
(2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง

5

หน่วย property ของกองทุนใด
กองทุนหนึง่

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทังหมดของกองทุ
้
น property ที่ออก
หน่วยนัน้ เว้ นแต่เป็ นหน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้ โดย
ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง

1 หนี ้สินทางการเงิน (financial liability) ให้ พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผ้ อู อกตราสารดังกล่าวได้ จด
ั ทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี

นัน้ โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพบัญชี หรื อ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรื อ United
States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้ น
2 รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครัง้ แรกของผู้ออกตราสาร

ทังนี
้ ้ การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่า
ด้ วยการลงทุนของกองทุน และหรื อที่แก้ ไขเพิ่มเติม
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ตารางค่าธรรมเนี ยม และค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่ วยลงทุนลงทุน
อัตราตาม
โครงการ(2)

เรี ยกเก็บจริง(1)

เรี ยกเก็บจริง(1)

เรี ยกเก็บจริง(1)

1/8/2562-31/7/2563

1/8/2561-31/7/2562

1/8/2560-31/7/2561

ไม่ เกิน 2.1079

2.0758

2.0761

2.08

1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
- หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปั นผล
- หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล

ไม่เกิน 1.6050
ไม่เกิน 1.6050

1.6050

1.6052

1.61

N/A

N/A

- หน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ ลดหย่อนภาษีและจ่ายเงินปั นผล

ไม่เกิน 1.6050

1.6050
N/A

N/A

N/A

1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
- หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปั นผล
- หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล

ไม่เกิน 0.0749
ไม่เกิน 0.0749

0.0428

0.0428

0.04

0.0428

N/A

N/A

- หน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ ลดหย่อนภาษีและจ่ายเงินปั นผล

ไม่เกิน 0.0749

N/A

N/A

N/A

1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
- หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปั นผล
- หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล

ไม่เกิน 0.4280
ไม่เกิน 0.4280

0.4280

0.4281

0.43

0.4280

N/A

N/A

- หน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ ลดหย่อนภาษีและจ่ายเงินปั นผล

ไม่เกิน 0.4280

N/A

N/A

N/A

ตามที่จ่ายจริ ง
ตามที่จ่ายจริ ง
ตามที่จ่ายจริ ง

N/A
0.0011
0.0006

0.0019
0.0014
0.0010

N/A
N/A

รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจริงทัง้ หมด

ไม่ เกิน 2.6429

2.0775

2.0804

2.08

ค่ าใช้ จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรั พย์

ตามที่จ่ายจริง

0.34

0.30

0.38

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

2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่ประมาณการไม่ ได้
2.1 ค่าประกาศหนังสือพิมพ์
2.2 ค่าสอบบัญชี
2.3 ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ

N/A

(ร้ อยละของมูลค่ าทรั พย์ สนิ สุทธิ)
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ค่ าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้ส่ ังซือ้
หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน

อัตราตาม
โครงการ

เรี ยกเก็บจริง
2563

เรี ยกเก็บจริง
2562

เรี ยกเก็บจริง
2561

ไม่มี
ไม่มี
2.00

ไม่มี
ไม่มี
N/A

ไม่มี
ไม่มี
N/A

ไม่มี
ไม่มี
N/A

ไม่มี
ไม่มี
2.00

ไม่มี
ไม่มี
N/A

ไม่มี
ไม่มี
N/A

ไม่มี
ไม่มี
N/A

1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (3)

- หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปั นผล
- หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล
- หน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ ลดหย่อนภาษีและจ่ายเงินปั นผล(7)
2. ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (3)

- หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปั นผล
- หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล
- หน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ ลดหย่อนภาษีและจ่ายเงินปั นผล(7)
3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (3)
3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นเข้ า(4)

- หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปั นผล

200 บาท / รายการ

ยกเว้ น

- หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล

200 บาท / รายการ

ยกเว้ น

2.00

N/A (5)

200 บาท / รายการ
200 บาท / รายการ
2.00
ไม่มี
ไม่มี

200 บาท / รายการ
200 บาท / รายการ
N/A
ไม่มี
ไม่มี

- หน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ ลดหย่อนภาษีและจ่ายเงินปั นผล(7)
3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นออก

- หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปั นผล(6)
- หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปั นผล(6)
- หน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ ลดหย่อนภาษีและจ่ายเงินปั นผล(7)
4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิ

หมายเหตุ บริษัทจัดการจะเปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ ลดหย่อนภาษี และจ่ายเงินปั นผล ในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564
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หมายเหตุ
1 ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้ างต้ น ได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มหรื อภาษี ธรุ กิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ ามี)
2 อัตราไม่เกินร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
3 อัตราร้ อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน
4 ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตรา 200 บาทต่อ 1 รายการ โดยจะแจ้ งวันที่เริ่ มคิดค่าธรรมเนียมให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 180 วัน และประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ
5 กรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า บริ ษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
6 ในกรณีเป็ นการสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการจะยกเว้ นค่าธรรมเนียมดังกล่าว แต่ทงนี
ั้ ้
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไว้ โดยจะแจ้ งวันที่เริ่ มคิดค่าธรรมเนียมให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่
น้ อยกว่า 180 วัน และประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ
7 บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิ ดประกาศไว้ ที่หน้ าสํานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
(ถ้ ามี) และ/หรื อจะจัดให้ มีข้อมูลไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรี ยกเก็บจริ งซึ่งแสดงเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ ในโครงการเกิดจากวิธีการคํานวณ ทังนี
้ ้ ในการเรี ยกเก็บจริ งของค่าธรรมเนียม
ดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บจริ งไม่เกินอัตราตามโครงการที่ระบุไว้
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายไม่เกินร้ อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายจากที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการ บริ ษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะกระทําการดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60
วัน ก่อนการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึน้ ดังกล่าว โดยบริ ษัทจัดการจะเผยแพร่ ข้อมูลไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ
สถานที่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
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กองทุนเปิ ด ยูโอบี หุ้นระยะยาว
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์
สําหรับงวด ตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ชื่อบริษัทนายหน้ าซือ้ ขายหลักทรั พย์

ค่ านายหน้ า
ซือ้ ขายหลักทรั พย์

ร้ อยละของค่ านายหน้ า
ซือ้ ขายหลักทรั พย์ รวม

1 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

2,860,222.86

13.31

2 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

2,774,941.89

12.92

3 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)

2,765,377.75

12.87

4 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด

2,106,659.27

9.81

5 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

1,624,438.63

7.56

6 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

1,497,675.41

6.97

7 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)

1,443,587.24

6.72

8 บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด

1,437,720.43

6.69

9 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

1,412,189.86

6.57

10 บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

1,059,187.61

4.93

11 อื่นๆ

2,500,543.23

11.64

รวม

21,482,544.18

100.00
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ตารางสรุ ปผลการดําเนิน
วันจดทะเบียนกองทุน 4 พ.ย. 47
วันสิน้ สุดรอบบัญชี

31 ก.ค. 63

กองทุนเปิ ด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ จ่ายเงินปั นผล
กองทุน

YTD

3 เด อ
ื น

Percentile

6 เด อ
ื น

Percentile

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

Percentile

10 ปี

Percentile

ต งแต่
ั
จด
ั ต งั
กองทุน

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%

กองทุนเปิ ด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ ายเงินปั นผล
กองทุน

YTD

3 เด อ
ื น

Percentile

6 เด อ
ื น

Percentile

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

Percentile

10 ปี

Percentile

ต งแต่
ั
จด
ั ต งั
กองทุน

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%

หมายเหตุ : เนื่ อ งจากกองทุน เปิ ด ยูโ อบี หุ้น ระยะยาว ชนิ ดไม่ไ ด้ ลดหย่อ นภาษี แ ละจ่า ยเงิ น ปั นผล มี ก ารเปิ ดเสนอขายหน่ ว ยลงทุน ใน
วันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 ส่วนกองทุนเปิ ด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ได้ ลดหย่อนภาษี และไม่จ่ายเงินปั นผล ยังไม่เปิ ดเสนอขาย
หน่วยลงทุน จึงทําให้ ยงั ไม่มีผลการดําเนินงานในอดีต
- ดัชนีชี ้วัด คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
- ผลตอบแทนที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนร้ อยละต่อช่วงเวลา ผลตอบแทนที่มีอายุมากกว่าหรื อเท่ากับ 1 ปี จะแสดงเป็ น
ผลตอบแทนร้ อยละต่อปี
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ได้ จดั ทําขึ ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริ ษัท
จัดการลงทุน
- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงาน
ในอนาคต

ผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) ชนิดไม่ จ่ายเงินปั นผล

: -40.3498%

ผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) ชนิดจ่ ายเงินปั นผล

: -39.8508%

หมายเหตุ : เนื่องจากกองทุนเปิ ด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ได้ ลดหย่อนภาษี และจ่ายเงินปั นผล มีการเปิ ดเสนอขายหน่วยลงทุนในวันที่
21 มิถุนายน 2564 ส่วนกองทุนเปิ ด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ได้ ลดหย่อนภาษี และไม่จ่ายเงิ นปั นผล ยังไม่เปิ ดเสนอขาย
หน่วยลงทุน จึงทําให้ ยงั ไม่มีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown)
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
กองทุนเปิ ด ยูโอบี หุ้นระยะยาว
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
99.44%
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ข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิ น 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ยูโอบี หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
-ไม่มีหมายเหตุ :
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ ที่ website ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th
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คําเตือน / ข้อแนะนํา
 การพิจารณาร่ างหนั งสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี ม้ ิได้ เป็ นการแสดงว่ าสํานั กงาน
ได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของ
หน่ วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
 กองทุนรวมเป็ นนิติบุคคลแยกต่ างหากจากบริ ษัทจัดการ ดังนัน้ บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี
(ประเทศไทย) จํากัด จึงไม่ มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ทัง้ นี ้
ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิ ด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ไม่ ได้ ขนึ ้ อยู่กับสถานะทางการเงินหรื อผลการดําเนินงาน
ของบริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 การลงทุนในหน่ วยลงทุนมิใช่ การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ด
ยูโอบี หุ้นระยะยาว เมื่อเห็นว่ าการลงทุนในกองทุนเปิ ดนี เ้ หมาะสมกับวัตถุประสงค์ การลงทุนของผู้ลงทุน
และผู้ลงทุนยอมรั บความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการลงทุนได้
 ในกรณีท่ มี ีเหตุการณ์ ไม่ ปกติผ้ ูลงทุนอาจได้ รับชําระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนล่ าช้ ากว่ าระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ ใน
หนังสือชีช้ วน
 กองทุนมีการแบ่ งชนิดของหน่ วยลงทุนเป็ น 4 ชนิด ได้ แก่ ชนิดไม่ จ่ายเงินปั นผล, ชนิดจ่ ายเงินปั นผล, ชนิด
ไม่ ได้ ลดหย่ อนภาษีและไม่ จ่ายเงินปั นผล และชนิดไม่ ได้ ลดหย่ อนภาษีและจ่ ายเงินปั นผล ทัง้ นี ้ ผู้ลงทุนควร
ศึกษาข้ อมูลของหน่ วยลงทุนทัง้ 4 ชนิดก่ อนทําการลงทุน และเพื่อประโยชน์ สูงสุดของผู้ลงทุน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงปรั บปรุ ง หรื อเปิ ดบริ การหน่ วยลงทุนชนิดที่ยังไม่ ได้ เปิ ดให้ บริการ
เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ แก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุนเป็ นสําคัญ โดย
บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้ บริ การดังกล่ าว ก่ อนวันเปลี่ยนแปลง ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรื อประกาศในเว็บไซต์ ของบริษัทจัดการ
 การแบ่ งชนิดของหน่ วยลงทุน มิได้ ทาํ ให้ ความรั บผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกัน
ตามชนิดของหน่ วยลงทุน ทรั พย์ สนิ ทัง้ หมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ ความรั บผิดต่ อบุคคลภายนอกอย่ าง
เท่ าเทียมกัน
 มูลค่ าหน่ วยลงทุนของหน่ วยลงทุนแต่ ละชนิดอาจมีมูลค่ าเท่ ากันหรื อแตกต่ างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยก
คํานวณมูลค่ าทรั พย์ สนิ ของกองทุนแต่ ละชนิด
 ในกรณีท่ ีกองทุนเปิ ด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ไม่ สามารถดํารงสินทรั พย์ สภาพคล่ องได้ ตามที่สาํ นักงานกําหนด
ผู้ลงทุนอาจไม่ สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนได้ ตามที่มีคาํ สั่งไว้
 ผู้ลงทุนชนิดไม่ จ่ายเงินปั นผล และชนิดจ่ ายเงินปั นผล จะไม่ ได้ รับสิทธิประโยชน์ ทางภาษี หากไม่ ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการลงทุน และจะต้ องคืนสิทธิประโยชน์ ทางภาษีท่ เี คยได้ รับ และชําระเงินเพิ่มตามประมวลรั ษฎากร
 ผู้ ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวม รวมทัง้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ีบริ ษัทจั ดการ
กองทุนรวมหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อหรั บซือ้ คืน
 ผู้ ลงทุ นควรศึกษาข้ อมูลในหนั งสื อชี ช้ วนให้ เข้ าใจและควรเก็บหนั งสื อชี ช้ วนไว้ เป็ นข้ อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงใน
อนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้ สอบถามผู้ตดิ ต่ อกับผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่ อนซือ้ หน่ วยลงทุน
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 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินอื่นเพื่อบริ ษัทจัดการเช่ นเดียวกันกับที่บริ ษัทจัดการลงทุน
ในหลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมต่ อผู้ถือหน่ วยลงทุน
 ในกรณีท่ีผู้ ลงทุนต้ องการทราบข้ อมูลเพิ่มเติม ผู้ ลงทุนสามารถขอหนังสือชีช้ วนส่ วนข้ อมูลโครงการได้ ท่ ี
บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน
 ผู้ ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่ อการตัดสินใจลงทุน เช่ น การทําธุ รกรรมกับบุคคลที่เกี่ ยวข้ อง
(Connected Person) ได้ ท่ ีสาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อโดยผ่ านเครื อข่ าย internet ของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (http//:www.sec.or.th)
 บริษัทจัดการอนุญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรั พย์ เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่ างๆ ที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่ าวให้ บริ ษัทจัดการ
ทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซือ้ ขายหลักทรั พย์ ของพนักงานได้
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงได้ จากประกาศที่
ปิ ดไว้ หน้ าบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน
 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าผู้ขายหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจําตัวของบุคคลดังกล่ าวที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ ด้วย
 บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่ วยลงทุนชนิดไม่ จ่ายเงินปั นผล และชนิดจ่ ายเงินปั นผล แต่
ละรายแยกรายการตามวันที่ลงทุน และเมื่อผู้ถือหน่ วยลงทุนขายคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกจาก
กองทุน บริษัทจัดการจะคํานวณต้ นทุนและผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ ละรายการตามวิธีการ "เข้ าก่ อน
ออกก่ อน" (first in first out : FIFO) โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ท่ ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด ทัง้ นี ้
วันที่ลงทุนหมายถึงวันที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแต่ ละรายการ และในกรณีท่ ีเป็ น
การรั บโอนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นให้ หมายความถึง วันที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของรายการที่รับโอนนัน้
 บริ ษัทจัดการจะจัดทําและจัดส่ งหนังสือรั บรองการซือ้ หน่ วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้ แก่ ผ้ ูถือหน่ วย
ลงทุน โดยมีรายการตามหลักเกณฑ์ ท่ สี มาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรื อสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. และ/
หรื อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องประกาศกําหนด โดยจะนําส่ งให้ แก่ ผ้ ู ถือหน่ วยลงทุนที่ซือ้ หน่ วยลงทุนจนถึงสิน้ สุด
ระยะเวลาการได้ รับสิทธิประโยชน์ ทางภาษี ตามที่หน่ วยงานที่มีอาํ นาจตามกฎหมายประกาศกําหนด
 ผู้ ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวรวมทัง้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและ
ขอรั บคู่มือภาษีได้ ท่ บี ริษัทจัดการกองทุนรวมหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน
 ผู้ลงทุนควรทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่ อนตัดสินใจลงทุน
 บริ ษัทจัดการใช้ ข้อมูลในอดีตในการคํานวนค่ าสัมบูรณ์ ของค่ าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (absolute correlation
coefficient) กองทุนจึงมีความเสี่ยงหากสินทรั พย์ อ้างอิง (underlying assets) และทรั พย์ สินที่ต้องการลด
ความเสี่ ย งเคลื่ อ นไหวในทิศ ทางที่ ไ ม่ เ ป็ นไปตามข้ อ มู ลในอดี ต ซึ่ ง อาจทํา ให้ สั ญ ญาซื อ้ ขายล่ ว งหน้ า ไม่
สามารถลดความเสี่ยงได้ เต็มประสิทธิภาพ
 ผู้ลงทุนไม่ สามารถนําหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไปจําหน่ ายจ่ าย โอน จํานํา หรื อนําไปเป็ น
ประกัน
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 ผู้ ล งทุ น จะไม่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ทางภาษี หากไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขการลงทุ น และจะต้ อ งคื น สิ ท ธิ
ประโยชน์ ทางภาษีท่ เี คยได้ รับ และชําระเงินเพิ่มตามประมวลรั ษฎากร
 ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว รวมทัง้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและ
ขอรั บคู่มือภาษีได้ ท่ บี ริษัทจัดการกองทุนรวมหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อหรั บซือ้ คืน
 กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่ วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่ วยลงทุน
ทัง้ หมด ดังนัน้ หากผู้ถือหน่ วยลงทุนดังกล่ าวไถ่ ถอนหน่ วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้ กองทุนต้ องเลิกกองทุนรวม
ได้ โดยผู้ถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลได้ ท่ เี ว็บไซต์ ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th

รวบรวมข้ อมูล ณ วันที่ 16 มิถนุ ายน 2564
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บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
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