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หนังสือชีชวนส่วนข้อมลูกองทุนรวม 
 
 

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว 

UOB LONG TERM EQUITY Fund : UOBLTF-M 

"การลงทุนในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวตังแต่วันท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

ผู้ลงทนุไม่สามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้" 
 
 

ประเภทกองทุน : กองทนุรวมตราสารทุน ประเภทกองทนุรวมหุ้นระยะยาว  

อายโุครงการ              :    ไม่กําหนด  

วันทไีด้รับอนุมัตใิห้จดัตังและจัดการกองทนุรวม : 14 ตลุาคม 2547 

วันจดทะเบียนกองทุนรวม  :  4 พฤศจกิายน 2547 

นโยบายการลงทุน  :  

ลงทนุในหรือมีไว้ซงึหุ้นสามญัของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ โดยมีฐานะการลงทนุสุทธิในหุ้นสามัญของบริษัทจด

ทะเบียนเฉลียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุรวม เงินทนุส่วนทีเหลือจะนําไปลงทุน

ในตราสารทางการเงิน และ/หรือตราสารแห่งหนีต่างๆ โดยจะมุ่งเน้นการลงทุนทีให้ผลตอบแทนสูง และในขณะเดียวกันก็

คํานึงถึงความมนัคงของสถาบนัทีออกตราสารเป็นหลัก เพือให้โครงการมีรายได้ทีสูงสมําเสมอ และมีความมนัคงจากการ

ลงทุน ทังนี อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึงตราสารทีมีลักษณะของสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝงตามทีได้รับความเห็นชอบจาก

สํานักงาน และลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือป้องกันความเสียงทีจะเกิดขึนเท่านัน แต่จะไม่ลงทุนในตราสาร หรือ

หลกัทรัพย์ทีเสนอขายในตา่งประเทศ 

กองทุนรวมหุ้นระยะยาวลงทนุในหรือมีไว้ซงึหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงกอง ETF หรือกองทุน

รวมดัชนีทีอ้างอิงกบัผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนด้วย โดยมีฐานะการลงทนุสุทธิในหุ้นสามัญของบริษัท

จดทะเบียนเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เมือสินสุดระยะเวลาทีผู้ถือ

หน่วยลงทนุจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิมเติมโครงการเปลียนเป็นกองทนุรวม

ทวัไปประเภทตราสารแหง่ทนุ และแก้ไขชือกองทนุโดยถือว่าได้รับมตจิากผู้ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

ผู้ลงทนุจะได้อะไรจากเงนิลงทุน :  

โอกาสทีจะได้รับผลตอบแทนทีสงูกว่าอตัราดอกเบียเงินฝากธนาคารและสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท ี18 สนิสุดวันที 31 กรกฎาคม 2565
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คาํถามและคาํตอบเกียวกบักองทุนรวม 
 
 
 
   คําถามและคําตอบเกียวกับลกัษณะทีสาํคัญของกองทุนรวม 
 
1. กองทุนรวมนีเป็นกองทนุรวมทีมีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ 

อย่างไร ? 

กองทนุนีเป็นกองทุนรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 

โดยกองทนุแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุ ดงันี 

 หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล (ชือย่อ : UOBLTF) เหมาะสําหรับผู้ลงทนุทีไม่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล 

และซอืหนว่ยลงทนุก่อนวันที  มกราคม  

 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล (ชือย่อ : UOBLTF-D) เหมาะสําหรับผู้ลงทนุทีต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล 

และซอืหนว่ยลงทนุก่อนวันที  มกราคม  

 หน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีและไม่จ่ายเงินปันผล (ชือย่อ : UOBLTF-NT) เหมาะสําหรับผู้ลงทนุทีซือหน่วย

ลงทนุตงัแต่วนัที  มกราคม  ซงึจะไมไ่ด้สิทธิลดหย่อนภาษี และไม่ต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล 

 หน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีและจ่ายเงินปันผล (ชือย่อ : UOBLTF-NTD) เหมาะสําหรับผู้ลงทุนทีซือหน่วย

ลงทนุตงัแต่วนัที  มกราคม  ซงึจะไมไ่ด้สิทธิลดหย่อนภาษี และต้องการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล 

 

2. กองทุนรวมนีมีจาํนวนเงนิทุนโครงการล่าสุดเท่าใด ? 

 5,000 ล้านบาท 

บริษัทจดัการอาจดําเนินการเพิมจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนทีได้จดทะเบียนไว้กบัสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ถือหนว่ยลงทุนแล้ว 

  

3. กองทุนรวมนีเหมาะสมทีจะเป็นทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลา

เท่าใด? 

 สําหรับผู้ถือหนว่ยทีซือหน่วยลงทุนก่อนวนัที  มกราคม  และได้สิทธิลดหย่อนภาษี 

เพือให้ผู้ลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ผู้ลงทุนจะต้องถือครองหน่วยลงทนุไว้

เป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกวา่ 5 ปีปฏิทนิ ทงันี กรณีลงทนุตงัแต่ปี  เป็นต้นไป ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องถือหนว่ยลงทนุ 

ไม่น้อยกว่า  ปีปฏิทิน ดงันนั เงินลงทนุทีนํามาลงทนุควรจะเป็นเงินออมระยะปานกลางถงึระยะยาว และเป็นเงินลงทนุ

ส่วนทียอมรับความเสียงจากการลงทุนได้ในระดบัปานกลางถงึค่อนข้างสงู 

 สําหรับผู้ถือหนว่ยทีซือหน่วยลงทนุตงัแต่วนัที  มกราคม  และไม่ได้สิทธิลดหย่อนภาษี 

เงินลงทนุทีนํามาลงทนุควรจะเป็นเงินออมระยะปานกลางถึงระยะยาว และสามารถยอมรับความเสียงจากการลงทุนใน

ตราสารทนุได้ 
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4. ปัจจัยใดทมีีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงนิลงทนุของผู้ลงทุน ? 

ความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ตราสารทุนทีกองทนุลงทุนอยู่ซงึส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนมีการเปลียนแปลง อาจ

ทําให้ลูกค้ามีผลกําไรหรือขาดทุน ทังนีอาจเนืองมาจากผลการดําเนินงานของบริษัท การเคลือนไหวของดัชนีตลาด

หลกัทรัพย์ ทีได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิโดยรวม 

 
5. กองทุนรวมนีเป็นกองทุนรวมทีมีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมทีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ 

อย่างไร ? 

กองทนุนีเป็นกองทนุทีไม่มีประกนั และไม่คุ้มครองเงินต้น 

 

6. กองทุนรวมนีมีรอบระยะเวลาบัญชอีย่างไร ? 

 วนัทีสนิสดุรอบบญัชี  :  วนัที 31 กรกฎาคม ของทกุปี 
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คําถามและคําตอบเกียวกับข้อกําหนดในกาซือขายและโอนหน่วยลงทุน  

1. กองทนุรวมนีมีวิธีการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 

 การสังซือหน่วยลงทุนชนดิไม่จ่ายเงนิปันผล (UOBLTF) และชนิดจ่ายเงนิปันผล (UOBLTF-D) 

เนืองจากเงือนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว (LTF) จะสินสดุลงในปี 2562 

บริษัทจดัการจงึใคร่ขอแจ้งหยุดรับคําสังซือและ/หรือสบัเปลียนเข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล 

(UOBLTF) และชนิดจ่ายเงินปันผล (UOBLTF-D) (ยกเว้นการสบัเปลียนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายในบริษัท

จดัการ หรือภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอืน ทีมีการซือมากอ่นวันที 1 มกราคม 2563) 

 การสังซือหน่วยลงทุนชนดิไม่ได้ลดหย่อนภาษีและไม่จ่ายเงนิปันผล (UOBLTF-NT) และชนิดไม่ได้ลดหย่อน

ภาษีและจ่ายเงนิปันผล (UOBLTF-NTD) 

ท่านสามารถลงทนุเป็นจํานวนเงินขนัตํา ดงันี 

การสังซือครังแรก การสังซือครังถัดไป 

ไม่กําหนด ไม่กําหนด 

ท่านสามารถสงัซือหน่วยลงทุนได้ทุกวนัทําการตงัแต่เวลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา .  น. โดยผ่าน

ชอ่งทางตา่งๆ ดงันี 

ทงันี บริษัทจดัการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีและจ่ายเงินปันผล ในวันที  มิถนุายน      แต่

ยงัไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทนุชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีและไม่จ่ายเงินปันผล หากบริษัทจดัการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน

ชนิดดงักล่าวจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

- บริษัทจดัการ 

 บริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั  

 โทรศพัท์ -2786-2222  โทรสาร -2786-2377 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) 

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืนอืนทีบริษัทจดัการแต่งตงัขนึ 

ผู้ลงทุนสามารถชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนครังเดียวเต็มจํานวนทีสงัซือ โดยชําระเงินค่าซอืหน่วยลงทนุเป็นเงินสด เงินโอน 

เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสังจ่ายเงินธนาคารทีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของ

บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืนทีรับคําสงัซอืภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุเท่านนั  

ในกรณีทีชําระเงนิค่าซือหน่วยลงทนุเป็นเชค็ ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสงัจา่ยเงนิ ผู้สงัซอืหน่วยลงทนุจะต้องลงวนัทีที

สงัซือและขีดคร่อมเฉพาะสงัจ่ายเพือเข้าบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัหรือประเภทออมทรัพย์ทีบริษัทจัดการเปิดไว้

ของธนาคารดงัต่อไปนี 

-  ธนาคาร ยโูอบี จํากัด (มหาชน) 

-  ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) 

-  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

-  ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

-  ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  
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-  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  

-  ธนาคารพาณิชย์อืนใดทีบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงหรือเพิมเติมบญัชีเพือการสังซือหน่วยลงทุนตามข้างต้นและบญัชี

สงัซืออนืๆ ซงึบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิมเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ 

ณ ทีทําการของบริษัทจดัการและสถานทีติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์

ของบริษัทจดัการ 

  

- INTERNET 

- บริการผ่านเจ้าหน้าททีางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
 

การสังซือโดยวิธีการสับเปลียนหน่วยลงทุน 

ชนิดหน่วยลงทนุทีจดัตงัก่อนวันท ี1 มกราคม 2563 

1. การสับเปลียนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถ

สบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวทีบริษัทจดัการอาจพิจารณาเพิมเติมในอนาคต ซงึอยู่

ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และกฎหมายทีเกียวข้องกําหนด  

บริษัทจดัการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการสบัเปลียนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหาร

ของบริษัทจัดการ แต่ทังนีบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในอัตรา  บาทต่อ  

รายการ โดยหักจากมูลค่าหน่วยลงทุนทีคํานวณได้ภายในวันทีทํารายการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันทีเริมคิด

คา่ธรรมเนียมให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 180 วนั และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั   

2. ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลียนการถือหนว่ยลงทนุระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ซงึอยู่ภายใต้การบริหารของ

บริษัทจดัการไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวทีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอืนได้ตามหลกัเกณฑ์ เงอืนไข และ

วิธีการตามทีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายทีเกียวข้องกําหนด โดยบริษัทจดัการจะคิดค่าธรรมเนียม

การสับเปลียนหน่วยลงทุนในอตัรา  บาทต่อ  รายการ โดยหักจากมูลค่าหน่วยลงทุนทีคํานวณได้ภายในวนัที 

ทํารายการ 

ในกรณีทีผู้ถือหน่วยสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนโดยขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอืน เพือ

ซอืหน่วยลงทนุภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหนว่ยลงทนุจาก

กองทนุเปิดปลายทาง ทงันี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนในอตัรา 

 บาทต่อ  รายการ โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นเงินสดจากผู้ ถือหน่วยลงทุน ทังนี บริษัทจดัการจะแจ้งวันที

เริมคิดค่าธรรมเนียมให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 180 วัน และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวันอย่าง

น้อย 1 ฉบบั  

ทงันี การสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าวจะต้องเป็นไปตาม

เงอืนไขทีระบุไว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีชวนของกองทนุเปิดต้นทางและกองทุนเปิดปลายทาง 
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ชนิดหน่วยลงทนุทีจดัตงัตังแต่วันท ี1 มกราคม 2563 

การสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) 

เพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจัดการ โดย

บริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึงได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุน

เปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพือนําไปชําระค่าซอืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 

ทงันี ในการทํารายการสบัเปลียนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการสบัเปลียนได้เฉพาะกรณีเป็นการ

ทํารายการภายใต้ผู้ ถือหน่วยลงทุนบุคคลเดียวกันภายใต้หมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทุนเดียวกันเท่านัน บริษัทจัดการไม่

อนุญาตให้มีการสับเปลียนหน่วยลงทุนข้ามหมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับพิจารณาจากบริษัทจดัการเป็น

รายกรณี 

ในการทํารายการสบัเปลียนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุนทีทําการเปิดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของบริษัท

จดัการนนั อาจมีกรณีทีไม่สามารถทํารายการสบัเปลียนได้ ทังนี ขนึอยู่กับระบบงานของตัวแทนทีทําการเปิดบญัชีของ    

ผู้ถือหนว่ยลงทนุเป็นสําคญั 

อนึง บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลียนแปลงเพิมเติมให้มีการสับเปลียนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิด   ยูโอบี 

หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีและไม่จ่ายปันผล” และ “กองทุนเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี

และจ่ายปันผล”  กบักองทุนเปิดอืนๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการนอกเหนือจากกองทุนเปิดทีกําหนดข้างต้นได้ 

โดยขนึอยู่กบัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ ทงันี การสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุน

เปิดปลายทางดงักล่าว จะต้องเป็นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนงัสือชีชวนของกองทุนเปิดต้น

ทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

ทงันี บริษัทจัดการอาจจะหยุดรับคําสังสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชัวคราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีทีบริษัท

จดัการเห็นว่าการหยุดรับคําสงัสบัเปลียนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสดุ หรือมีผลกระทบในทางทีดีต่อกองทุนเปิดและ  

ผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ทีสํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือ      

รับซอืคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

อนึง ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้ และไม่สามารถสับเปลียนหน่วย

ลงทนุระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุนทีจดัตงัตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 ซงึอยู่ภายใต้การบริหารของ

บริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมอืนทีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอืนได้ ทังนี บริษัทจัดการอาจเปลียนแปลง

เพิมเติมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุได้ โดยขนึอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ และจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบทาง

เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

- ช่องทางการสังซือหน่วยลงทนุอืนๆ (ถ้ามี)  

 

ในกรณีทีผู้สงัซือหน่วยลงทนุชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษา

เงินค่าซือหน่วยลงทุนเป็นทีเรียบร้อยแล้วนันหากบริษัทจัดการไม่ได้รับใบคําสังซือหน่วยลงทุนภายในวันทําการขาย

หน่วยลงทุนจนเป็นผลให้บริษัทจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ บริษัทจดัการจะเก็บรักษาเงินค่าซือหน่วยลงทุน

ไว้ในบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสังซือหรือบญัชีกองทุนทีบริษัทจดัการ

เปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ ซงึเป็นบญัชีเดียวกบัทีผู้สงัซือหน่วยลงทนุได้ชําระเงนิค่าซือหน่วยลงทนุ ไปจนกว่าบริษัทจดัการ

จะได้รับใบคําสังซือหน่วยลงทนุครบถ้วนสมบูรณ์ ทังนี บริษัทจดัการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทนุทีคํานวณได้เมือสิน     
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วันทําการขายหน่วยลงทนุ ณ วนัทีได้รับใบคําสงัซือหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนทีผู้ซือ

จะได้รับการจดัสรรต่อไป 

ทงันี สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขนึหลงัจากทีนายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูสงัซือหนว่ยลงทนุเป็นทีเรียบร้อยแล้ว 

 

 การรับซือคืนหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยระบุเป็นจํานวน ดงันี 

 

 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการขายคืนหน่วยลงทุนได้ทีบริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืนได้ทุกวนัทําการ 

ซอืขายหนว่ยลงทนุในระหวา่งเปิดทําการถงึเวลา .  น. โดยสามารถตดิตอ่ได้ที 

-  บริษัทจดัการ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377  

 

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี)  

ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืนทีบริษัทจดัการแต่งตงัขนึ 

-    INTERNET 

-    บริการผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 

- ช่องทางอืนๆ (ถ้ามี) 
 
ทา่นจะได้รับชําระเงินภายใน 4 วนัทําการนบัตงัแต่วนัถดัจากวนัรับซือคืนหน่วยลงทนุ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของ

ผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอนืใดอนัจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต เช่น e-wallet หรือ 

prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสงัจ่ายเฉพาะระบุชือผู้ ถือหน่วยลงทุน และจดัส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดย

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซอืคืน (ถ้ามี) ทงันี ตามทีผู้ถือหนว่ยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

 

2. กรณีใดทบีริษัทจัดการกองทนุรวมสงวนสิทธไิม่ขายหน่วยลงทนุ ? 

บริษัทจดัการมีสิทธิจะปฏิเสธการสงัซือหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนงึดงัต่อไปนี 

1. กรณีเอกสารหรือข้อมูลทีบริษัทจัดการได้รับจากผู้ ซือหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีทีบริษัท

จดัการเกดิข้อสงสยัว่าการซือหน่วยลงทนุของผู้ซือหน่วยลงทุนจะเป็นการฟอกเงิน 

2. กรณีทีการสงัซือหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทุนรวม 

โดยจะพิจารณาถงึระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจํานวนเงินของการสังซอืหน่วยลงทุน ทงันีเพือเป็นการรักษา

ผลประโยชน์ของกองทุนรวมกบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

 

 

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 

ไม่กําหนด  ไม่กําหนด 
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3. กองทุนรวมนีมีข้อกําหนดเกียวกับการเลือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือ 

ไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสังทีรับไว้แล้ว และการหยดุรับคําสังซือหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร ? 

การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

1.บริษัทจัดการอาจเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนทีได้มีคําสังขายคืนหน่วย

ลงทนุของกองทนุเปิดได้ในกรณีดงัต่อไปนี 

(1) บริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอนหลกัทรัพย์

หรือทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล    

(2) มีคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว  แต่ในช่วงระยะเวลาทีบริษัทจดัการยงัไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่

ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการพบว่าราคารับซือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้

รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีไม่

ถูกต้องนนัต่างจากราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีถูกต้องตงัแต่หนึงสตางค์ขึนไปและคิดเป็นอตัราตงัแต่ร้อยละ .  

ของราคารับซอืคืนหน่วยลงทนุทีถกูต้อง 

(3) มีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบริษัทจัดการพบว่าราคารับซือคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา

รับซือคืนหน่วยลงทุนทีไม่ถูกต้องนันต่างจากราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีถูกต้องตังแต่หนึงสตางค์ขึนไป และคิด

เป็นอตัราตงัแตร้่อยละ .  ของราคารับซือคืนหนว่ยลงทนุทีถกูต้อง  

การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตาม ( ) ( ) หรือ ( ) บริษัทจดัการอาจเลือนได้

ไม่เกนิ  วนัทําการนบัตงัแตว่นัทําการถดัจากวนัทีมีคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนนนั เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทงันี การผอ่นผนัดงักล่าวไม่รวมกรณีตาม ( ) และบริษัทจดัการจะดําเนนิการดงัต่อไปนี 

(1) ประกาศการเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ทีทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที

ตดิต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืนทีใช้ในการซือขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทีได้มี

คําสงัขายคืนหนว่ยลงทนุทราบโดยพลนั  

(2) แจ้งการเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ และจดัทํารายงานในเรืองดงักล่าว พร้อมทงัแสดงเหตุผล

และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ

ชดเชยราคาจากผู้ ดูแลผลประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจ

มอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการดงักล่าวแทนก็ได้ 

(3) ในระหว่างทีบริษัทจดัการเลือนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนนนัหากถงึวนัทําการซือขายหน่วยลงทุน

วันอืน และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสงัขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจดัการจะต้องรับซือคืนหน่วยลงทุนนนั ทงันี บริษัท

จดัการจะต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนทียังค้างอยู่ให้เสร็จสินก่อน แล้วจึงชําระเงินค่า

ขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุทีสงัขายคืนหนว่ยลงทุนในวนันนัๆ ตอ่ไป 

การไม่ขายหรือไมรั่บซือคืนหนว่ยลงทนุตามคําสงัซอืหรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุ 

1. บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสงัทีรับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสงัซอื หรือ

คําสงัขายคืนหน่วยลงทนุได้ เฉพาะในกรณีทีกําหนดไว้ในโครงการ ซงึต้องไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี  
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(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซือขายได้ตามปกต ิ 

(2) บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสจุริตและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีใดกรณีหนงึดงันี โดย

ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซงึให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วนัทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนั

เวลาดงักลา่วจากสํานกังาน  

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตสุมผล 

(ข) ไม่สามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม  

(ค) มีเหตจํุาเป็นอืนใดเพือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทุน  

(3) กองทุนรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงัต่อไปนีเกิดขนึ ซงึก่อให้เกิด

ผลกระทบตอ่กองทนุรวมอย่างมีนยัสําคญั  

(ก) ตลาดซือขายหลกัทรัพย์ทีกองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดทําการซือขายได้ตามปกติ ทงันี เฉพาะในกรณีที

กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ทีซือขายในตลาดซือขายหลักทรัพย์แห่งนันเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่า

ทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม  

(ข) มีเหตกุารณ์ทีทําให้ไม่สามารถแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออก

จากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกต ิหรือ  

(ค) มีเหตทีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซงึ

เหตดุงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทุนรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสังซือหน่วยลงทุนทีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสังซือหน่วยลงทุน

แก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย เนืองจากปรากฏข้อเท็จจริงดงันี  

(ก) บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผู้ลงทนุรายนนั ๆ มีส่วนเกียวข้องกบัการกระทําอย่างใดอย่าง

หนงึดงันี  

1. การกระทําทีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกียวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

2. การให้การสนบัสนนุทางการเงินแกก่ารก่อการร้าย  

3. การกระทําทีเป็นการปฏิบัติตามคําสงัเกียวกับการยึดหรืออายดัทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตาม

กฎหมาย  

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบ เพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับ

ลกูค้าได้ในสาระสําคญั  

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอืนเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การ

จัดการของตนอันเนืองมาจากการทีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของ

เงนิกองทนุได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงนิกองทนุของ

ผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือขายหลกัทรัพย์และ
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การค้าหลกัทรัพย์และการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ทีเป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทุนสญัญาซือขาย

ล่วงหน้า ซงึให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วนัทําการ  

(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพือเลิกกองทุนรวม ตามข้อ 22.1.2 ในส่วนข้อผกูพัน 

2  เมือปรากฏเหตุตามข้อ 1. และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด

รับคําสงัซอื หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมปฏิบตัิดงัต่อไปนี  

(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสังซือ หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซือคืน

หน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอนืและผู้

ลงทนุทวัไปให้ทราบถงึการหยุดรับคําสงัซือ หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนัด้วย  

(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับคําสงัซอื หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุพร้อมทงั

แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนนั ให้สํานกังานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีทีบริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสงัซือ หรือคําสงัขายคืน

หน่วยลงทนุตามข้อ 1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมดําเนินการดงันี ก่อนการ

เปิดรับคําสงัซอื หรือคําสงัขายคืนหนว่ยลงทนุ  

(ก) รายงานการเปิดรับคําสงัซือ หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทุนรวมเปิด 

ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนันให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสงัซอื หรือ

คําสงัขายคืนหน่วยลงทนุ  

(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสงัซือ หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถงึการเปิดขาย หรือรับซือ

คืนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอืนและผู้ลงทุนทวัไปให้ทราบถงึการเปิดรับคําสงั

ซอืหรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั  

3. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสังซือหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบริษัท

พบวา่ราคาขายหนว่ยลงทนุไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงั

และรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสงัซือหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วย

ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนรายอืนและผู้ลงทนุทวัไปให้ทราบถงึการหยดุรับคําสงัซือหน่วยลงทนุด้วย

วิธีการใดๆ โดยพลนั  

4. ในกรณีทีวนัทําการซือขายหน่วยลงทนุของกองทุนรวมใดตรงกบัวนัทีสํานกังานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวนัหยดุทําการ

ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสงัซือ และคําสงัขายคืนหน่วย

ลงทนุ สําหรับวนัดงักล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าเกียวกบัการหยดุรับคําสงัในกรณีดงักล่าวไม่

น้อยกว่า 5 วันทําการก่อนถึงวนัหยุดทําการกรณีพิเศษนนั โดยจดัให้มีข้อมูลเรืองดงักล่าวไว้ในทีเปิดเผย ณ สถานที

ในการซือขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้สนบัสนนุการขาย หรือรับซือคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

 

การหยดุขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน 

เพือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีทีมีความจําเป็นเพือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน

ของประเทศ หรือเพือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัท
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จดัการหยุดรับคําสงัซือ คําสงัขายคืนหรือคําสงัสบัเปลียนหน่วยลงทุนของกองทนุเปิดได้เป็นการชวัคราวตามระยะเวลาที

เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  วันทําการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้

ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสงัซือ คําสงัขายคืน หรือคําสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 

 

4. วธีิการสับเปลียนหน่วยลงทนุเป็นอย่างไร ? 
 
 ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้ นระยะยาวซงึอยู่ภายใต้การบริหารของ

บริษัทจัดการได้ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายทีเกียวข้อง

กําหนด การสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึง (“กองทุนเปิด

ต้นทาง”) เพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการ

จดัการ โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืนจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิด

ต้นทาง เพือนําไปชาํระค่าซอืหน่วยลงทนุกองทนุเปิดปลายทาง  

ทงันี กองทนุเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว ชนดิจ่ายเงินปันผล และชนิดไม่จ่ายเงินปันผล ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลียน

ชนิดของหน่วยลงทุนระหว่างกนัได้ และบริษัทจดัการจะแยกคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด ซึง

อาจจะมีมลูค่าเท่ากนัหรือแตกตา่งกนัได้ 

กองทุนเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีและไม่จ่ายเงินปันผล และชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีและจ่ายเงิน

ปันผล ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลียนชนิดของหน่วยลงทุนระหว่างกันได้ และบริษัทจัดการจะแยกคํานวณ

มลูคา่หน่วยลงทนุของหนว่ยลงทุนแตล่ะชนดิ ซงึอาจจะมมีลูคา่เท่ากนัหรือแตกต่างกนัได้ 

 

5. กองทนุรวมนีกําหนดวิธีการโอนหน่วยลงทนุ และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร ? 

1. ตามหลกัเกณฑ์ทีสํานกังานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกําหนด และ/หรือ ทีแก้ไขเพมิเติม 

2. ผู้ลงทุนทีถือครองหน่วยลงทุนก่อนวนัที  มกราคม  และยังไม่ครบเงือนไขทีได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ( ปี 

หรือ ปี) ไมส่ามารถนําหนว่ยลงทนุไปจําหน่าย จา่ย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกนัได้ 

3. ผู้ลงทุนทีถือครองหน่วยลงทุนตังแต่วนัที  มกราคม  สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไป

เป็นประกนัได้ 

 

6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือคืน

หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

 ทา่นสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทนุของกองทนุได้ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th   
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คําถามและคําตอบเกียวกับสทิธขิองผู้ถอืหน่วยลงทนุ 
 
 
 
1. กองทุนรวมนีมีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

 หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ 

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครังทีมีการสงัซือ และ/หรือ

ขายคืนหน่วยลงทุน ดงันนั บริษัทจดัการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนทีปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน และ

ในหนงัสือรับรองสิทธิในหนว่ยลงทนุทีส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุฉบบัล่าสดุเป็นรายการทีเป็นปัจจบุนัและถกูต้อง 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทีมีสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน 

หนว่ยลงทนุแล้ว 

 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอาจถูกจาํกัดสิทธใินเรืองใด ภายใต้เงอืนไขอย่างไร ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีอาจถูกจํากดัสิทธิ กรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน

หน่วยลงทนุทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมดของกองทนุรวม บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนทีเกินดงักล่าว 

เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียว 

จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวได้เตม็ตามจํานวนทีถืออยู ่

 

3. ช่องทางและวธีิการทผีู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิธิออกเสียงและการดําเนินการใช้

สิทธิออกเสียงของบริษทัจัดการ ? 

ผู้ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ

ได้ที website ของบริษัทจดัการ http://www.uobam.co.th 

 

4. กองทุนรวมนีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียน อย่างไร ? 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถตดิต่อบริษัทจดัการที  

- บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั โทรศพัท์ 0-2786-2222 หรือ  

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

 

5. กองทุนรวมนีมีนโยบายการระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไร ? 

ไมม่ี 
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บุคคลทีเกียวข้องกับการดาํเนินการของกองทนุรวม  
 

1. รายชือกรรมการ และคณะผู้บริหาร  

รายชือกรรมการ  

1. นายลี ไหว ไฟ ประธานคณะกรรมการ 

2. นายทีโอ บนุ เคียต  กรรมการ 

3. นายสญัชยั  อภิศกัดิศริิกลุ กรรมการ 

4. นางกญัลิกา บษุปวนชิ กรรมการ  

5. นายวนา  พลูผล กรรมการ 

   และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

คณะผู้บริหาร 

.  นายวนา  พลูผล ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร  

.  นางสนุรี  พิบลูย์ศกัดกิลุ กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบตักิาร  

.  นายเจิดพนัธ์ุ  นิธยายน กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ  

.  นางสาวรัชดา  ตงัหะรัฐ   กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ  

2. จาํนวนกองทนุรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษัท 

จํานวน 110 กองทนุ (ข้อมลู ณ วนัที 30 กรกฎาคม 2564) 

3. มูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุนรวม  

UOBLTF เทา่กบั 5,656,186,822.10 บาท (ข้อมลู ณ วนัที 30 กรกฎาคม 2564) 

UOBLTF-D เทา่กบั 56,111,774.59 บาท (ข้อมลู ณ วนัที 30 กรกฎาคม 2564) 

UOBLTF-NTD เทา่กบั 96,523,805.81 บาท (ข้อมลู ณ วนัที 30 กรกฎาคม 2564) 

4. รายชือคณะกรรมการการลงทนุ  

IC Governance 
1. นายวนา พูลผล ประธานคณะกรรมการ IC Governance 

2. นางสาวเฟง ฟาง กรรมการ 

3. นางสุนรี พิบลูย์ศกัดิกลุ กรรมการ 

4. นางสาวรัชดา ตงัหะรัฐ กรรมการ 

5. นายเจดิพนัธ์ุ นธิยายน กรรมการ 

6. นายจารุวตัร ปรีดเิปรมกลุ กรรมการ 

7. นางสาววรรณจนัทร์ องึถาวร กรรมการ 

8. นางวภิาดา ลภัยพร กรรมการ 

9. นายปราโมทย์ เล้าสมบรูณ์ กรรมการ 

10. นายธนกร ธรรมลงกรต กรรมการ 
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IC Asset Allocation 

1. นายเจิดพนัธุ์ นธิยายน  ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation 

2. นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ  กรรมการ 

3. นายสทิธิศกัด ิ ณัฐวุฒ ิ  กรรมการ 

4. นางสาวชืนสมุน พรสกลุศกัด ิ  กรรมการ 

5. นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลิกลุ กรรมการ 

6. นายวีรชยั จนัเป็ง  กรรมการ 

7. นางสาวศรสวรรค์ เติมวฒุิกลุ  กรรมการ 

8. นายจารุวตัร ปรีดเิปรมกลุ  กรรมการ 

9. นางสาวลินดา อบุลเรียบร้อย กรรมการ 

10. นายวีรยทุธ หลีห์ละเมียร  กรรมการ 

11. นางสาวชนษิฎา วีรานวุตัต ิ  กรรมการ 

12. นางสาวเบญจพร เลศิเศรษฐศาสตร์ กรรมการ 

13. นางสาววรรณจนัทร์ องึถาวร  กรรมการ 

14. นายกติตพิงษ์ กงัวานเกียรติชยั กรรมการ 

15. นางสาวสิริอนงค์ ปิยสนัติวงศ์  กรรมการ 

16. นายฐิตรัิฐ รัตนสงิห์  กรรมการ 

17. นายนพพล  นราศรี  กรรมการ 

18. นายธนกร ธรรมลงกรต  กรรมการ 

 
5. รายชือผู้จัดการกองทุน ประวัตกิารศึกษา และประสบการณ์การทํางานทีเกียวข้องกับการบริหารจดัการกองทุนรวม 

รวมทงัหน้าทคีวามรับผิดชอบของผู้จัดการกองทนุ (ข้อมลู ณ วนัที 11 สิงหาคม 2564)  

 

ชอื ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงานทเีกยีวข้องกับ 

การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าทคีวาม

รับผิดชอบ 

นายธนกร ธรรมลงกรต 

ผู้ อํานวยการอาวโุส ( ),                          

หวัหน้าฝ่ายการลงทนุตราสารทุนใน

ประเทศ และ รักษาการหวัหน้าฝ่าย

เทคโนโลยีการลงทุน สายการลงทนุ 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑติ  

(การธนาคารและการเงิน)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 

(เศรษฐศาสตร์, เกียรตินยิม

อนัดบั 1)                          

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ผู้อาํนวยการอาวโุส ( ), หวัหน้าฝ่ายการลงทนุ    

ตราสารทุนในประเทศ และ รักษาการหวัหน้าฝ่าย

เทคโนโลยีการลงทุน สายการลงทนุ,                     

บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ผู้จดัการกองทุน, ฝ่ายบริหารกองทนุ,                            

บลจ. ธนชาต จาํกดั 

 ผู้ชว่ยผู้จดัการกองทนุ, ฝ่ายการจดัการลงทนุ,               

บลจ. ซีไอเอ็มบี –พรินซิเพลิ จํากดั 

 ทีปรึกษาการลงทุน, ฝ่ายทีปรึกษาการลงทุน,              

บล. ยไูนเต็ด จํากดั (มหาชน) 

 ทีปรึกษาการลงทุน, ฝ่ายจดัการลงทนุ,                        

บลจ. ยไูนเตด็ (จํากดั) มหาชน 

 

 

 

หวัหน้า 

ฝ่ายการลงทนุตราสารทุน  

ในประเทศ 

และ 

รักษาการหวัหน้า           

ฝ่ายเทคโนโลยีการลงทุน  

สายการลงทนุ 
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ชอื ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงานทเีกยีวข้องกับ 

การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าทคีวาม

รับผิดชอบ 

นายสิทธิศักด ิณัฐวุฒ*ิ, CFA 

ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  

ฝ่ายการลงทนุตราสารทุนในประเทศ 

  

  

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต 

(การเงิน),Seattle University, 

U.S.A. 

 ศิลปศาสตร์มหาบณัฑติ 

(เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, 

การเงิน),                          

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ศิลปศาสตร์บณัฑิต (ภาษาองักฤษ, 

เกียรตินิยมอนัดบั 2),                        

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 ผู้อาํนวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารทุน    

ในประเทศ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ผู้อาํนวยการอาวโุส, หวัหน้าฝ่ายการลงทุนตราสารทุน, 

บลจ. ยโูอบี (ไทย) จํากดั 

 ผู้ชว่ยผู้อํานวยการลงทุนตราสารทนุ,                       

บลจ. กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

 ผู้ชว่ยผู้จดัการกองทนุตราสารทุน,                  

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

ฝ่ายการลงทนุตราสารทุน

ในประเทศ 

นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ 

ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  

ฝ่ายการลงทนุตราสารทุนในประเทศ 

  

  

  

 บริหารธุรกิจบณัฑิต 

(การตลาด),

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 ผู้อาํนวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารทุน   

ในประเทศ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ผู้อาํนวยการอาวโุส, ฝ่ายการลงทนุตราสารทุน,    

บลจ. ยโูอบี (ไทย) จํากดั 

 นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์,                                        

Barclays de Zoete Wedd Securities (Thailand)  

 ผู้ชว่ยนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์,                           

Barclays de Zoete Wedd Securities  

ฝ่ายการลงทนุตราสารทุน

ในประเทศ 

นางสาวชืนสุมน พรสกุลศักด,ิ CFA 

ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  

ฝ่ายการลงทนุตราสารทุนในประเทศ 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต                     

(ธุรกิจระหว่างประเทศ),                      

South Bank University, 

London, UK 

 บริหารธุรกิจบณัฑิต                            

(ธุรกิจระหว่างประเทศ),

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 ผู้อาํนวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารทุน    

ในประเทศ, บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการกองทุน,                                      

 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

 ผู้จดัการกองทุน, บลจ. บวัหลวง จํากดั 

 ผู้จดัการกองทุน, บลจ. ธนชาต จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุตราสารทุน

ในประเทศ 

 

 

นายวรีชัย จนัเป็ง*, CFA, FRM 

ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  

ฝ่ายการลงทนุตราสารทุนในประเทศ 

  

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต

(การเงิน), 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 

(เศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์), 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต 

(วิศวกรรมโยธา), จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

 ผู้อาํนวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารทุน   

ในประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 Team Leader / Equity Portfolio Manager,  

บลจ. เดนาลี เพรสทีจ จํากัด 

 Vice President / Senior Equity Portfolio Manager, 

บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

 Assistant Vice President / Senior Trader,  

บล. ภทัร จํากดั (มหาชน) 

 Assistant Vice President / Senior Trader,  

บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 Foreign Exchange Trader, 

 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ฝ่ายการลงทนุตราสารทุน

ในประเทศ 
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ชอื ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงานทเีกยีวข้องกับ 

การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าทคีวาม

รับผิดชอบ 

นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิกลุ*,  

ผู้ อํานวยการ,                                    

ฝ่ายการลงทนุตราสารทุนในประเทศ 

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

(การเงิน, เกียรตินยิมอนัดบั 1)

สถาบนับณัฑิตพฒัน บริหารศาสตร์ 

 วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต 

(วิศวกรรมเครืองมอื, เกียรติ

นยิมอนัดบั 1) มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

 ผู้อาํนวยการ, ฝ่ายการลงทนุตราสารทุนในประเทศ, 

บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ผู้ชว่ยผู้อํานวยการ, บลจ. กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

 ผู้ชว่ยผู้อํานวยการ, บลจ. ภัทร จาํกัด 

 ผู้จดัการกองทุน, บลจ. กสิกรไทย จํากัด 

 ผู้จดัการกองทุน, บลจ. ธนชาต จํากัด 

 ผู้ชว่ยผู้จดัการกองทนุ, บล. เอเซีย พลสั จาํกดั                                                      

ฝ่ายการลงทนุตราสารทุน

ในประเทศ  

นางสาวศรสวรรค์ เตมิวุฒกุิล  

ผู้ ช่วยผู้อํานวยการ,  

ฝ่ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน, 

เกียรตินยิมอันดบั 1), วิทยาลยั

นานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล 

 ผู้ชว่ยผู้อํานวยการ, ฝ่ายการลงทุนตราสารทุนใน

ประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 Investment Consultant and Analyst, บริษัท

เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

 ผู้จดัการกองทุน, บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั 

 ผู้จดัการกองทุน, บลจ. เอ็มเอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

 ผู้ชว่ยผู้จดัการกองทนุ, บลจ. แอสเซท พลสั จํากัด 

 Financial Counsel Assistant,  

บริษัท 3 เอม็ ประเทศไทย จาํกัด 

ฝ่ายการลงทนุตราสารทุน

ในประเทศ  

* ปฏิบตัิหน้าทเีป็นผู้จดัการกองทุนและผู้จดัการสญัญาซือขายลว่งหน้า (ถ้าม)ี 
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6. รายชือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนของกองทนุ มีดังนี  

รายชือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน UOBLTF UOBLTF-D UOBLTF-NTD 

1. บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทรี กรุ๊ป  จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2205-7111    

2. บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบล็ก จํากดั : โทรศพัท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000    

3. ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2285-1555    

4. ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1428   - 

5. บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พฒันสิน จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2638-5500    

6. บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-5050    

7. ธนาคารซีไอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2626-7777   - 

8. บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-5800    

9. บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (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 บียอนด์ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-3456    

13. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย  ซมีิโก้ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2695-5000    

14. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2635-3123    

15. บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จาํกดั : โทรศัพท์ 0-2949-1999   - 

16. บริษัท หลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากดั (มหาชน)    

17. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2782-2400    

18. บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2779-9000    

19. บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศพัท์ 0-2857-7000    

20. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชนั พาร์ทเนอร์ จาํกดั : 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-ซไีอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2841-9000    

25. บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที  จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2351-1800    

26. บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี จํากดั : โทรศพัท์ 0-2343-9555    

27. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2648-3600    

28. ธนาคารออมสิน : โทรศพัท์ 1115   - 

29. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1327, 0-2359-0000   - 

30. บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2080-2888    

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

32. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอเชีย เวลท์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2207-2100    

33. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซอืขายหน่วยลงทนุ เว็ลธ์ เมจกิ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2861-5508, 

0-2861-6090 
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รายชือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน UOBLTF UOBLTF-D UOBLTF-NTD 

34. บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2696-0000 , 0-2796-0000    

35. บริษัทเมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2274-9400  -  

36. ธนาคารทสิโก้ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2633-6000   - 

37. บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2009-8888    

38. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซอืขายหน่วยลงทนุแอสเซนด์เวลธ์จํากดั: โทรศพัท์ 0-2016-8600 - -  

39. บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จาํกดั : โทรศพัท์ 0-2026-5100    

40. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซอืขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2026-6222    

41. บริษัท ฟิลลิปประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2022-5000    

42. บริษัท หลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2633-6000, 0-2080-6000   - 

หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืนอนืๆ ทีบริษัทจดัการแต่งตงัขึน (ถ้ามี)     

 

7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนีคือ ? 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

โทรศพัท์ -2786-2222 โทรสาร -2786-2377 

8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนีคือ ? 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน)  

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

นอกจากหน้าทีตามทีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตงัผู้ดแูลผลประโยชน์แล้วยงัมีหน้าทีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์

ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 
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ช่องทางทผู้ีลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพมิเติมเกียวกับกองทุนรวมนี 
 

 

 
1.   ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมูลเพมิเติมเกียวกับกองทุนได้จากช่องทางใด ? 

 ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมลูเพมิเตมิเกียวกบักองทนุได้ที 

 -  บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 -  ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซอืคืน (ถ้ามี) 

 -  เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  www.uobam.co.th 

 

2.    ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

  ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุได้ทีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

www.uobam.co.th 

 

  



กองทนุเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว  19 
 

ความเสียงในการลงทุนของกองทุนรวม  
 

1. ความเสียงจากการดําเนินงานของบริษัททีออกตราสารทุน (Business Risk) คือ ความเสียงทีเกิดจากผลการ

ดําเนินงานของบริษัททีออกตราสารทนุ ทีกองทุนรวมไปลงทุน ผลการดําเนินงานดจูากความสามารถในการทํากําไรของ

บริษัทโดยทีได้ผลกระทบสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม สภาวะอุตสาหกรรม และจากการบริหาร โดยผลการดําเนินงานทีดี

หรือไม่นนัจะส่งผลกระทบกบัราคาตลาดของตราสารทนุทีบริษัทนนัๆ ออก 

แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง :  

บริษัทจดัการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทีมีผลกระทบต่อราคา และคัดเลือกตราสารทีมีคุณภาพ และกระจายลงทุนในหุ้นแต่ละ

ประเภทอตุสาหกรรม เพือลดความเสียงในสว่นนี 

 

2. ความเสียงจากความสามารถในการชําระหนีของผู้ออกตราสารหนี (Credit Risk) เป็นความเสียงจากตราสารหนีที

กองทนุรวมไปลงทุนทีอาจจะมีการผิดนดัชําระหนี คือบริษัทผู้ออกตราสารหนีนนัๆ ไม่สามารถนําเงินต้น/ดอกเบียมาจ่าย

เมือถึงวันทีครบกําหนดทีต้องจ่าย โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทประสบสภาวะขาดทุนหรือไม่มีสภาพคล่องพอทีจะมาจ่าย

คืน เป็นต้น 

แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง :  

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว มีนโยบายมุ่งเน้นลงทุนในหุ้น ทําให้ความเสียงในส่วนนีมีน้อยสําหรับส่วนทีจะลงทุนใน

ตราสารหนี บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ของผู้ ออกตราสาร และคดัเลือกตราสารทีมีคุณภาพเพือลดความเสียงใน

ส่วนนี 

 

3. ความเสียงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเสียงจากความผันผวนของราคาตราสารทีเกิดจากการเปลียนแปลงใน

สถานะการณ์ทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองของประเทศ ซงึเป็นความเสียงทีบริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถจะควบคมุได้  

แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง :  

บริษัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ รวมทงัติดตามสถานการณ์การเปลียนแปลงทีอาจมีผลกระทบต่อราคา และกองทนุ

มีนโยบายทีจะลงทุนในหุ้นทีมีปัจจยัพืนฐานดีมีแนวโน้มในการเติบโตสูง ซงึจะเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อราคามูลค่า

ทรัพย์สินสทุธิของกองทุน 

 

4. ความเสียงของตราสารอนุพนัธ์ ประเภทสัญญาซือขายล่วงหน้า  

แนวทางการบริหารเพือลดความเสียง :  

บริษัทจดัการอาจลงทุนในตราสารอนพุนัธ์ประเภทสญัญาซือขายล่วงหน้าเพือป้องกันความเสียงจากการลงทนุเทา่นนั ซงึ

จะทําให้กองทนุสามารถดํารงภาระการถือครองหลกัทรัพย์ในระดบัสูงได้ โดยไม่ทําให้ราคาหลกัทรัพย์ถูกกระทบจนเกิน

ควร และสามารถเปลียนแปลงสถานภาพของการลงทนุได้ โดยอาจไม่จําเป็นต้องเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ในการ

ลงทนุของกองทนุ ไม่ว่าตลาดจะเคลือนไหวไปในทิศทางใด 
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อตัราส่วนการลงทุน 

 

ส่วนที 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย  ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2 หน่วย CIS ตามทีระบุในข้อ . .  ส่วนที  ข้อ .    ไม่จํากดัอตัราส่วน 

3 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกัษณะ

อย่างใดอย่างหนงึดงันี 

3.1 ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade  

3.2 เป็นธนาคารออมสิน ทงันี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารทีรัฐบาลเป็นประกนั  

ไม่เกิน 20% 

  

4 ตราสารทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี 

4.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกงึหนีกงึทุน SN หรือศกุูก ทีผู้ออกจดัตงัขึนตาม

กฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ 

ธพ. ในประเทศไทย 

4.2 เป็นตราสารทีมีลกัษณะอยา่งใดอย่างหนึงดังนี 

4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทวัไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

4.2.3 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกําหนดวนัชําระหนี ≤ 397 วนันบัแตว่นัทีลงทนุ 

และไม่ได้มีลกัษณะตาม 4.2.1 หรือ  

4.2.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็นบุคคลดงันี 

4.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกจิสถาบนัการเงิน  

4.2.3.2 ธนาคารออมสิน  

4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

4.2.3.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั  

4.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

4.2.3.7 ธนาคารเพือการสง่ออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  

4.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

4.2.3.9 บล. 

4.3 เสนอขายในประเทศไทย  

4.4 ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 

4.5 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมกีําหนดวนัชาํระหนี > 397 วนันบัแต่วนัทีลงทนุ ต้อง

ขนึทะเบียนหรืออยู่ในระบบของregulated market 

ไม่เกินอตัราดงันี แล้วแต่อตัราใด

จะสงูกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) นําหนกัของตราสารทีลงทนุ

ใน benchmark + 5% 

 



กองทนุเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว  21 
 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

5 ทรัพย์สินดงันี  

5.1 ตราสารทนุทีจดทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลักทรัพย์สําหรับผู้

ลงทุนทัวไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนทีผู้ออกตราสารอยู่ระหว่าง

ดําเนินการแก้ไขเหตุทีอาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลกัทรัพย์ซือขายใน SET) 

5.2 ตราสารทนุทีออกโดยบริษัททีจดัตงัขนึตามกฎหมายไทย ซงึหุ้นของบริษัท

ดงักล่าวซือขายในกระดานซอืขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทวัไปของ SET (แต่

ไม่รวมถงึบริษัททีอยูร่ะหว่างดําเนินการแก้ไขเหตทีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้น

ออกจากการซือขายใน SET) 

5.3 หุ้นทีอยู่ในระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซือขายตาม 5.1  

5.4 ตราสารทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี 5.4.1 เป็นตราสาร Basel III 

5.4.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade  

5.4.3 เป็นตราสารทีมีลกัษณะอย่างใดอยา่งหนงึดงันี 

5.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET  

5.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทวัไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

5.4.3.3 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกําหนดวนัชําระหนี ≤ 397 วนั นบัแต่วนัทีลงทนุ 

และไม่ได้มีลกัษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าว

ต้องเป็นบุคคลดงันี  

5.4.3.3.1 บคุคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9 

5.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหว่างประเทศ ทีประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

5.4.4 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกําหนดวนัชําระหนี > 397 วนันบัแต่วันทีลงทนุ 

ต้องขึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

5.5 DW ทีมี issuer rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.6 ธุรกรรมดงันี ทีคู่สญัญามี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.6.1 reverse repo 

5.6.2 OTC derivatives 

5.7 หนว่ย infra ทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี 

5.7.1 จดทะเบียนซือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซือขายใน

กระดานซือขายหลกัทรัพย์ สําหรับผู้ลงทนุทวัไปของ SET (แต่ไม่รวมถงึ หนว่ย

ดงักล่าวทีอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุทีอาจทําให้มีการเพกิถอนหน่วย

ดงักล่าวออกจากการซือขายใน SET)  

5.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนทีไม่ได้มีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการ

โครงสร้างพนืฐานอสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified 

fund) ตามแนวทางทีสํานกังานกําหนด 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี แล้วแต่

อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) นําหนกัของทรัพย์สิน 

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

5.  หนว่ย CIS ตามทีระบุในข้อ . .  ส่วนที  ข้อ .  ทีจดทะเบียนซือขาย

หรืออยูใ่นระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลกัทรัพย์

สําหรับผู้ลงทนุทวัไปของ SET (แตไ่ม่รวมถงึหน่วยดงักล่าวทีอยูร่ะหว่าง

ดําเนินการแก้ไขเหตุทีอาจทําให้มีการเพิกถอนหนว่ยดงักล่าวออกจากการซือขาย

ใน SET) 

6 หน่วย infra หรือหนว่ย property ของกองทนุทีมีลกัษณะกระจายการลงทุนใน

กจิการโครงสร้างพืนฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเชา่ แล้วแต่กรณี 

(diversified fund) ตามแนวทางทีสํานกังานกําหนด และมีลกัษณะตาม . .  

ไม่จํากดัอตัราส่วน 

7 ทรัพย์สินอืนนอกเหนือจากทีระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 

* หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ไม่มีข้อกําหนดเกียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สญัญา 

แล้วแต่กรณี 

1. เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange 

 

 ส่วนที 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีคาํนวณตามกลุ่มกจิการ (Group limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัททีอยู่ในกลุ่มกิจการ

เดียวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาในธรุกรรมทางการเงินกบั

บริษัทดงักล่าว  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนงึดงันี แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 25% หรือ 

(2) นําหนกัของทรัพย์สินทีลงทนุใน benchmark + 10% 

** หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไมมี่ข้อกําหนดเกียวกับ group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพือการดาํเนินงานของ MF  

2. derivatives on organized exchange 

  

ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)*** 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน หรือตวัสญัญาใช้เงิน ทีนิตบุิคคล

ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในต่างประเทศของ นติบิุคคลดงักล่าว) เป็นผู้

ออก ผู้สงัจ่าย หรือคู่สญัญา ดงันี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึน 

1.2 ธนาคารพาณิชย์ 

1.3 บริษัทเงินทนุ 

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลียใน

รอบปีบญัชี เว้นแต่เป็น MF ที

มีอายโุครงการ < 1 ปี ให้เฉลีย

ตามรอบอายกุองทนุ  

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบักองทนุที

อายคุงเหลือ ≤  6 เดือน ทงันี 

เฉพาะ MF ทีมีอายโุครงการ ≥ 1 ปี  
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั 

(ไม่รวมถงึทรัพย์สินที MF ได้รับโอนกรรมสิทธิมาจากคู่สญัญาตาม reverse repo 

หรือ securities lending หรือ derivatives)  

 

2 ทรัพยส์ินดงันี 

2.1 ตวัแลกเงิน หรือตวัสญัญาใช้เงิน ทีมีเงือนไขห้ามเปลียนมือแต่กองทนุได้

ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการทีกฎหมายกําหนด 

หรือมีเงือนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2 SN (แต่ไม่รวมถงึ SN ซงึจดทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขายตาม

หลกัเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยการขอ

อนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนีทีออกใหม)่ 

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  

2.4 total SIP ตามข้อ 7 ของส่วนนี 

 (ข้อนีไม่ใช้กับการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ทีลงทนุในตวั

แลกเงิน ตวัสญัญาใช้เงิน ตราสารทีมีลกัษณะของสญัญาซือขายล่วงหน้าแฝง เงิน

ฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ทีมีอายไุม่เกินอายกุองทนุ หรือรอบการลงทุน

ของกองทุน หรือมีการลงทนุใน derivatives เพือให้ทรัพย์สินดงักล่าวมีอายุ

สอดคล้องกบัอายกุองทนุ)  

รวมกนัไม่เกิน 25% 

  

3 หน่วย infra หรือหนว่ย property ไม่เกิน 20% 

4 Reverse repo ไม่เกิน 25% 

5 Securities lending ไม่เกิน 25% 

6 ตราสารทีมีอนัดบัความนา่เชือถือทีตวัตราสารและผู้ออกตราสารทีตํากว่าทีสามารถ

ลงทนุได้ (non-investment grade / unrated)  

ไม่เกิน 20% 

7 ตราสารดงันี (total SIP) 

7.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที 1 : อตัราส่วนการลงทนุทีคํานวณตามผู้ออก

ทรัพยส์ินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

7.2 ตราสาร non-investment grade / unrated แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี ตราสารกงึ

หนีกงึทนุ SN ศกุูก หรือตราสาร Basel III ทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี 

7.2.1 มีลกัษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 5 ในส่วนที 1 : อตัราส่วนการลงทุนที

คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 

7.2.2 มี credit rating อยู่ในระดบัตํากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating  

รวมกนัไม่เกิน 15% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 

8 derivatives ดงันี 

8.1 การเข้าทําธุรกรรม 

derivatives ทีมีวตัถปุระสงค์

เพือการลดความเสียง 

(hedging) 

ไม่เกินมลูคา่ความเสียงทีมีอยู่ 

  

8.2 การเข้าทําธุรกรรม 

derivatives ทีมิใชเ่พือการลด

ความเสียง (non-hedging) 

Global exposure limit 

8.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทนุแบบซบัซ้อน1 

จํากดั net exposure ทีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% 

ของ NAV 

8.2.2 กรณี MF มีการลงทนุแบบซบัซ้อน1 

จํากดั net exposure ทีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยมลูคา่ความเสียหาย

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

(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  

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

หมายเหต:ุ “การลงทนุแบบซบัซ้อน” หมายความว่า การลงทนุในสญัญาซือขาย

ล่วงหน้าทีมีกลยทุธ์แบบซบัซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทนุ

ในสญัญาซือขายล่วงหน้าทีมีความซบัซ้อน (exotic derivatives) 

 1 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พจิารณาตามหลกัเกณฑ์ทีสาํนกังานประกาศกําหนด 

*** หมายเหต ุ: สาํหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพือการดาํเนินงานของ MFไม่มข้ีอกําหนดเกียวกบั product limit 

 

 ส่วนที 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีลงทนุ (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนงึ ทกุ MF รวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัต้องมีจาํนวนหุ้นของ

บริษัทรวมกนั < 25% ของจํานวนสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริษัทนนั (ไม่นบัรวม

การถือหุ้นของกองทนุรวมวายภุกัษ์) 

2 ตราสารหนี ตราสารกึงหนีกงึทนุ 

ตราสาร Basel III และศกุูกของ

ผู้ออกรายใดรายหนงึ (ไม่รวมถงึ

ตราสารหนีภาครัฐไทยหรือตรา

สารหนีภาครัฐต่างประเทศ) 

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

สารรายนนั ตามทีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ ทงันี 

ในกรณีทีผู้ออกตราสารมีหนีสินทางการเงินทีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชี

ถดัไปและยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสดุ บลจ. อาจนํามลูคา่หนีสินทางการเงิน

ดงักล่าวมารวมกบัมลูคา่หนีสินทางการเงินตามงบการเงินล่าสดุด้วยก็ได้โดยข้อมลู

หนีสินทางการเงินนนัจะต้องเป็นข้อมูลทีมีการเผยแพร่เป็นการทวัไป และในกรณีที

ผู้ออกตราสารไมมี่หนีสินทางการเงนิตามทีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

ระยะเวลาบญัชีล่าสดุ2 ให้ใช้อตัราส่วนไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอ

ขายตราสารตามข้อนีของผู้ออกรายนนัเป็นรายครัง เว้นแต่ในกรณีทีผู้ออกตราสาร

ได้มีการยืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้

พิจารณาเป็นรายโครงการ  

2.2 ในกรณีทีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนีโดยเป็นตราสารทีออกใหม่และมี 

credit rating อยู่ในระดบัตํากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ 

บลจ. ลงทุนเพือกองทุนภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 

ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง เว้นแต่กรณีทีผู้

ออกตราสารได้มีการยืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 

program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ  

(อตัราสว่นตาม 2.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารทีออกโดยบุคคลดงันี  

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย

ธุรกิจสถาบนัการเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั 

6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บริษัทหลกัทรัพย์ 

10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

11. สถาบนัการเงินต่างประเทศทีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับุคคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทนุใด

กองทนุหนงึ 

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

ตา่งประเทศ ทีออกหนว่ยนนั  

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบัการลงทนุดงันี  

(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี  

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน  

(1.1) มีขนาดเล็ก  

(1.2) จดัตงัขึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี  

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง  

4 หน่วย infra ของกองทนุใด 

กองทนุหนงึ 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนว่ย infra ทงัหมดของกองทนุ infra ทีออกหนว่ยนนั 

เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทนุทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี โดยได้รับความ

เห็นชอบจากสํานกังาน  

(1) มีขนาดเล็ก  
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

(2) จดัตงัขึนใหม่โดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี  

(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง   

5 หน่วย property ของกองทนุใด

กองทนุหนงึ 

ไม่เกิน  ใน  ของจํานวนหน่วย property ทงัหมดของกองทนุ property ทีออก

หน่วยนนั  เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทนุทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี โดย

ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน 

( )  มีขนาดเล็ก  

( )  จดัตงัขึนใหมโ่ดยมีอายุไม่เกิน  ปี 

( )  เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง  

1 หนีสินทางการเงนิ (financial liability) ให้พจิารณาตามมาตรฐานการบญัชีทผีู้ออกตราสารดงักล่าวได้จดัทํางบการเงินตามมาตรฐานการบญัชี

นนั โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชพีบญัชี หรือ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเป็นทียอมรับในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United 

States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

2 รวมถึงกรณียงัไม่ครบกําหนดการจดัทาํงบการเงนิในครังแรกของผู้ออกตราสาร 

ทงันี การคํานวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทนุ และอตัราส่วนการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่า

ด้วยการลงทุนของกองทนุ และหรือทีแก้ไขเพมิเติม 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทงัหมดทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุน    

   

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม อัตราตาม    

โครงการ(2) 

เรียกเก็บจริง(1)
 

1/8/2563-31/7/2564 

เรียกเก็บจริง(1)
 

1/8/2562-31/7/2563 

เรียกเก็บจริง(1)
 

1/8/2561-31/7/2562 

1.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทงัหมด 

    (ทปีระมาณการได้)  

ไม่เกิน 2.1079 2.0602 2.0758 2.0761 

1.1 ค่าธรรมเนียมการจดัการ  

- หนว่ยลงทนุชนิดไมจ่่ายเงินปันผล ไมเ่กิน 1.6050 1.6050 1.6050 1.60528 

- หนว่ยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล ไมเ่กิน 1.6050 1.6050 1.6050 N/A 

- หนว่ยลงทนุชนิดไมไ่ด้ลดหย่อนภาษีและจ่ายเงินปันผล ไมเ่กิน 1.6050 1.6050 N/A N/A 

1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์   

- หนว่ยลงทนุชนิดไมจ่่ายเงินปันผล ไมเ่กิน 0.0749 0.0272 0.0428 0.0428 

- หนว่ยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล ไมเ่กิน 0.0749 0.0272 0.0428 N/A 

- หนว่ยลงทนุชนิดไมไ่ด้ลดหย่อนภาษีและจ่ายเงินปันผล ไมเ่กิน 0.0749 0.0272 N/A N/A 

1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

- หนว่ยลงทนุชนิดไมจ่่ายเงินปันผล ไมเ่กิน 0.4280 0.4280 0.4280 0.4281 

- หนว่ยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล ไมเ่กิน 0.4280 0.4280 0.4280 N/A 

- หนว่ยลงทนุชนิดไมไ่ด้ลดหย่อนภาษีและจ่ายเงินปันผล ไมเ่กิน 0.4280 0.4280 N/A N/A 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีประมาณการไม่ได้ 

2.1 ค่าประกาศหนงัสือพิมพ์ ตามทีจา่ยจริง - - 0.0019 

2.2 ค่าสอบบญัชี ตามทีจา่ยจริง 0.0012  0.0011 0.0014 

2.3 ค่าใช้จ่ายอนืๆ  ตามทีจา่ยจริง 0.0004  0.0006 0.0010 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจริงทังหมด   ไม่เกิน .  2.0618  2.0775 2.0804 

ค่าใช้จ่ายในการซือขายหลักทรัพย์                 

(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) 

ตามทจ่ีายจริง 0.26 0.34 0.30 
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ค่าธรรมเนียมทีเรียกเกบ็จากผู้สงัซือ 

หรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

อัตราตาม

โครงการ 

เรียกเก็บจริง 

2564 

เรียกเก็บจริง 

2563 

เรียกเก็บจริง 

2562 

1. คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (3) 

- หนว่ยลงทนุชนิดไมจ่่ายเงินปันผล ไม่ม ี ไมม่ ี ไม่ม ี ไม่ม ี

- หนว่ยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล ไม่ม ี ไมม่ ี ไม่ม ี ไม่ม ี

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

2. ค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหนว่ยลงทนุ  (3) 

- หนว่ยลงทนุชนิดไมจ่่ายเงินปันผล ไม่ม ี ไมม่ ี ไม่ม ี ไม่ม ี

- หนว่ยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล ไม่ม ี ไมม่ ี ไม่ม ี ไม่ม ี

- หนว่ยลงทนุชนิดไมไ่ด้ลดหย่อนภาษีและจ่ายเงินปันผล(7) 2.00 ยกเว้น N/A N/A 

3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุ (3) 

 3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลียนเข้า(4) 

- หนว่ยลงทนุชนิดไมจ่่ายเงินปันผล  บาท / รายการ ยกเว้น 

- หนว่ยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล  บาท / รายการ ยกเว้น 

- หน่วยลงทนุชนิดไมไ่ด้ลดหย่อนภาษีและจ่ายเงินปันผล(7) 2.00 1.00 (5) 

 3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลียนออก 

- หนว่ยลงทนุชนิดไมจ่่ายเงินปันผล(6)  บาท / รายการ  บาท / รายการ 

- หนว่ยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล(6)  บาท / รายการ  บาท / รายการ 

- หน่วยลงทนุชนิดไมไ่ด้ลดหย่อนภาษีและจ่ายเงินปันผล(7) 2.00 ยกเว้น 

4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ  ไม่มี ไมม่ ี

5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิ ไม่ม ี ไมม่ ี
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หมายเหต ุ

1 ค่าธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วข้างต้น ได้รวมภาษีมลูค่าเพมิหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดทํานองเดียวกนั (ถ้าม)ี 

2 อตัราไมเ่กินร้อยละต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุนรวม 

3 อตัราร้อยละของมลูค่าหนว่ยลงทนุ 

4 ทงันี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอตัรา  บาทต่อ  รายการ โดยจะแจ้งวันทีเริมคิดค่าธรรมเนียมให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ

ลว่งหน้าไมน้่อยกว่า  วนั และประกาศหนงัสอืพิมพ์รายวนัอย่างน้อย  ฉบบั 

5 กรณีผู้ถือหนว่ยลงทุนสบัเปลยีนหนว่ยลงทุนเข้า บริษัทจดัการจะไม่คิดคา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทุน 

6 ในกรณีเป็นการสบัเปลียนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมดงักลา่ว แต่ทงัน ี

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอตัราทีกําหนดไว้ โดยจะแจ้งวนัทีเริมคิดค่าธรรมเนียมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่

น้อยกว่า  วนั และประกาศหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย  ฉบบั 

7 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สงัซือหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการ

จะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ทีหน้าสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืน 

(ถ้ามี) และ/หรือจะจดัให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

8 ค่าธรรมเนียมการจดัการทีเรียกเก็บจริงซึงแสดงเกินกว่าอตัราทีระบุไว้ในโครงการเกิดจากวิธีการคํานวณ ทงันี ในการเรียกเก็บจริงของค่าธรรมเนียม

ดงักล่าว บริษัทจดัการจะเรียกเก็บจริงไม่เกินอตัราตามโครงการทรีะบไุว้ 

ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ  ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากทีได้ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจดัการขอ

สงวนสิทธิทีจะกระทําการดงักล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 60 

วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเพิมขึนดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ 

สถานทใีนการซอืขายหนว่ยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดัการกองทุนรวม และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืนหนว่ยลงทุน (ถ้าม)ี 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
  



กองทนุเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว  30 
 

กองทุนเปิด ยโูอบ ีหุ้นระยะยาว 

รายละเอียดเกียวกบัค่านายหน้าซือขายหลกัทรพัย ์

สาํหรบังวด ตงัแต่วนัที 1 สิงหาคม 2563 ถึงวนัที 31 กรกฎาคม 2564 

      
ชือบริษทันายหน้าซือขายหลักทรัพย์ 

ค่านายหน้า 

ซือขายหลักทรัพย์ 

ร้อยละของค่านายหน้า 

ซือขายหลักทรัพย์รวม   

1 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน)            2,204,870.18                               15.10  

2 บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จํากดั            2,182,613.50                               14.95  

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั            1,493,799.93                               10.23  

4 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)             1,373,987.37                                 9.41  

5 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน)             1,174,117.90                                 8.04  

6 บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากดั (มหาชน)             1,166,225.97                                 7.99  

7 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน)            1,151,387.64                                 7.88  

8 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั             1,036,425.13                                 7.10  

9 บริษัทหลกัทรัพย์ ซจีีเอส-ซไีอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั               603,207.40                                 4.13  

10 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน)               471,824.62                                 3.23  

11 อืนๆ            1,745,303.77                               11.95  

   รวม       14,603,763.41                     100.00  
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3.52

0.58
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0.11

3.42

5.16

2.28

2.88

13.02

1.32

3.07

1.88

0.17

1.93

2.23

1.69

0.37

0.36

บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 98,429,625.00

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) 129,523,380.00

บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) 20,691,550.00

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากดั (มหาชน) 21,675,675.00

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 109,089,000.00

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) 178,239,000.00

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 112,352,061.60

บริษัท ดโูฮม จํากดั (มหาชน) 9,608,910.00

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 167,333,050.00

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากดั (มหาชน) 132,501,000.00

บริษัท คอมเซเวน่ จํากดั (มหาชน) 76,508,600.00

พาณิชย์ 756,117,801.60

บริษัท อีสเทิร์นโพลเีมอร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 6,360,970.00

วสัดกุ่อสร้างและตกแตง่ 204,791,170.00

เคมีภณัฑ์และพลาสติก 299,834,050.00

บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) 198,430,200.00

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) 17,865,300.00

ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 100,940,000.00

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 33,475,200.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 204,316,200.00

ธนาคาร 542,246,375.00

บริษัท เอเชียนซี คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 20,191,520.00

ธนาคาร กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 132,655,500.00

ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 52,994,175.00

หุ้นสามัญ 5,578,622,723.12

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 5,578,622,723.12

ธุรกิจการเกษตร 20,191,520.00

กองทุนเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว

ณ วนัที 31  กรกฎาคม  2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
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บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ ด ซพัพลาย์ จํากดั (มหาชน) 28,987,200.00

บริษัท โอสถสภา จํากดั (มหาชน) 116,659,875.00

บริษัท ไทยยเูนียน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 111,397,380.00

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชนัแนล จํากดั (มหาชน) 126,172,725.00

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 54,230,000.00

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชนัแนล จํากดั (มหาชน) 113,472.00

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชนัแนล จํากดั (มหาชน) 153,900.32

บริษัท ศรีสวสัด ิคอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 75,193,600.00

เงินทนุและหลกัทรัพย์ 160,576,300.00

อาหารและเครืองดมื 437,714,552.32

บริษัท เงินติดล้อ จํากดั (มหาชน) 85,382,700.00

บริษัท ราช กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 17,199,750.00

บริษัท ปตท. สาํรวจและผลติปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) 81,854,100.00

บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) 21,991,200.00

บริษัท สตาร์ ปิโตเลยีม รีไฟน์นิง จํากดั (มหาชน) 60,039,000.00

บริษัท ไออาร์พีซี จํากดั (มหาชน) 24,020,832.00

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 62,575,320.00

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 344,000,675.00

บริษัทปตท.นํามนัและการค้าปลีก จํากดั (มหาชน) 18,692,427.75

บริษัท พลงังานบริสทุธิ จํากดั (มหาชน) 74,601,100.00

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) 104,709,070.00

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จํากดั (มหาชน) 108,409,375.00

บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 39,323,640.00

บริษัท บ้านป ูจํากดั (มหาชน) 4,214,770.00

พลงังานและสาธารณปูโภค 1,047,318,129.75

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 38,038,500.00

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 47,648,370.00

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 98,754,400.00

ชินสว่นอิเลก็ทรอนิกส์ 234,952,175.00

บริษัท เคซีอี  อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 52,940,400.00

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากดั (มหาชน) 83,257,375.00

หุ้นสามัญ 5,578,622,723.12

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 5,578,622,723.12

กองทุนเปิด ยูโอบ ีหุ้นระยะยาว

ณ วนัที 31  กรกฎาคม  2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
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บริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) 11,640,160.00

บริษัท นามยง เทอร์มินลั จํากดั (มหาชน) 38,858,740.00

บริษัท พรีเชียส ชิพปิง จํากดั (มหาชน) 27,582,540.00

บริษัท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 279,889,700.00

ขนสง่ 448,753,855.00

บริษัท เจดบัเบลิยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 15,701,790.00

บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 75,080,925.00

บริษัท ศภุาลยั จํากดั (มหาชน) 106,662,610.00

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 35,002,500.00

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 32,002,650.00

การทอ่งเทยีวและสนัทนาการ 32,002,650.00

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 332,838,089.20

บมจ เอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั มหาชน 100,796,491.25

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 101,167,500.00

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 90,005,479.20

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จํากดั (มหาชน) 12,972,930.00

สอืและสงิพิมพ์ 64,074,330.00

บรรจภุณัฑ์ 100,796,491.25

บริษัท แพลน บ ีมีเดีย จํากดั (มหาชน) 51,101,400.00

ประกนัชีวิตและประกนัภยั 106,947,700.00

บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 7,186,800.00

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 50,444,800.00

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 56,502,900.00

บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชนั จํากดั (มหาชน) 30,301,925.00

บริษัท แอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 277,040,300.00

บริษัท ซินเน็ต (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 61,233,680.00

บริษัท อินทชั โฮลดิงส์ จํากดั (มหาชน) 59,888,250.00

บริษัท กรุงเทพดสุติเวชการ จํากดั (มหาชน) 220,799,250.00

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั (มหาชน) 97,783,875.00

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอืสาร 435,650,955.00

บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จํากดั (มหาชน) 6,288,644.00

การแพทย์ 324,871,769.00

หุ้นสามญั 5,578,622,723.12

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 5,578,622,723.12

กองทุนเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว

ณ วนัที 31  กรกฎาคม  2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

มลูค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
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100.00มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 5,808,496,946.17

หนสีนิอนื -59,752,822.63

ทรัพย์สนิอืน 0.00

ธนาคาร ทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 64,811.66

อนืๆ -59,752,822.63

เงินฝาก 289,627,045.68

บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 28,944,810.00

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) 207,883.96

ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) 289,354,350.06

ยานพาหนะและอปุกรณ์ 28,944,810.00

หุ้นสามัญ 5,578,622,723.12

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 5,578,622,723.12

กองทุนเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว

ณ วนัที 31  กรกฎาคม  2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผกูพนั

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
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ตารางสรุปผลการดาํเนิน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน    4 พ.ย. 47 

วันสินสุดรอบบัญชี        31 ก.ค. 64 

 

กองทุนเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว ชนิดไม่จ่ายเงนิปันผล 

 
 

กองทุนเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงนิปันผล 

 
 

กองทุนเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีและจ่ายเงนิปันผล 

 

หมายเหตุ  :  เนืองจากกองทุนเปิด ยูโอบี หุ้ นระยะยาว ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีและจ่ายเงินปันผล มีการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนใน         

วันที  มิถุนายน  ส่วนกองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีและไม่จ่ายเงินปันผล ยงัไม่เปิดเสนอขาย

หนว่ยลงทนุ จงึทําให้ยงัไม่มีผลการดําเนินงานในอดีต 

- ดชันีชีวดั คือ ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 

- ผลตอบแทนทีมีอายุน้อยกว่า  ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนร้อยละต่อช่วงเวลา ผลตอบแทนทีมีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ  ปี จะแสดงเป็น

ผลตอบแทนร้อยละต่อปี 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันีได้จดัทําขนึตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานทีเกยีวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสงิยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 

 

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

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

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีและจ่ายเงินปันผล   : -5.0129% 

 

หมายเหตุ  :  เนืองจากกองทนุเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีและไม่จ่ายเงินปันผล ยงัไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน จึงทําให้

ยงัไม่มีผลขาดทนุสงูสดุในช่วงเวลา  ปี (Maximum Drawdown) 

ผลตอบแทนกองทนุรวม 6.21% -4.23% 50 5.59% 50 11.42% 50 -5.74% 75 0.57% 50 5.41% 25 8.04%

ผลตอบแทนตวัชวีัด 6.89% -3.46% 25 5.58% 50 17.58% 25 -0.60% 25 3.12% 5 6.41% 5 9.32%

ความผนัผวนของกองทนุ 9.39% 5.79% 5 8.66% 5 16.20% 50 19.42% 50 16.31% 50 15.88% 25 18.92%

ความผนัผวนของตัวชวีดั 9.70% 5.90% 5 8.39% 5 16.23% 50 20.92% 75 17.38% 75 16.39% 75 19.44%

Percentileกองทนุ
ตงัแตจ่ดัตงั

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

ผลตอบแทนกองทนุรวม 6.21% -4.23% 50 5.59% 50 11.42% 50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A -6.86%

ผลตอบแทนตวัชวัีด 6.89% -3.46% 25 5.58% 50 17.58% 25 N/A N/A N/A N/A N/A N/A -1.25%

ความผนัผวนของกองทนุ 9.39% 5.79% 5 8.66% 5 16.20% 50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20.74%

ความผนัผวนของตัวชวีดั 9.70% 5.90% 5 8.39% 5 16.23% 50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21.80%

Percentileกองทุน
ตงัแตจ่ดัตงั

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

ผลตอบแทนกองทนุรวม N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -4.91%

ผลตอบแทนตัวชวีดั N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -4.91%

ความผนัผวนของกองทนุ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3.63%

ความผนัผวนของตวัชวีดั N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3.80%

5 ปี Percentile 10 ปี Percentile
ตงัแตจ่ดัตงั

กองทนุ
Percentile 1 ปี Percentile 3 ปี Percentileกองทนุ YTD 3 เดอืน Percentile 6 เดอืน
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ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด ยโูอบ ีหุ้นระยะยาว 

ตงัแต่วนัที 1 สิงหาคม 2563 ถึงวนัที 31 กรกฎาคม 2564 

96.50% 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทุนเกิน  ใน  

กองทุนเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว 

ณ วนัที  30 กรกฎาคม 2564 

-ไม่มี- 

หมายเหต ุ: 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมลูการถือหนว่ยลงทนุเกิน  ใน  ได้ที website ของบริษัทจดัการ  www.uobam.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กองทนุเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว  38 
 

คาํเตือน / ข้อแนะนํา 

 

 

 

 การพิจารณาร่างหนังสือชีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงาน

ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ

หน่วยลงทุนทเีสนอขายนัน 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี 

(ประเทศไทย) จํากัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ทังนี 

ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ไม่ได้ขึนอยู่ กับสถานะทางการเงินหรือผลการดําเนินงาน

ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงนิ และมีความเสียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด

ยูโอบี หุ้นระยะยาว เมือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนีเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน 

และผู้ลงทนุยอมรับความเสียงทอีาจเกิดขึนจากการลงทุนได้ 

 ในกรณีทมีีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจได้รับชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาทีกําหนดไว้ใน

หนังสือชีชวน 

 กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 4 ชนิด ได้แก่ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล, ชนิดจ่ายเงินปันผล, ชนิด

ไม่ได้ลดหย่อนภาษีและไม่จ่ายเงนิปันผล และชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีและจ่ายเงินปันผล ทังนี ผู้ลงทุนควร

ศกึษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทัง 4 ชนิดก่อนทําการลงทุน และเพือประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทนุ บริษัทจดัการ

ขอสงวนสิทธิในการเพมิเติม เปลียนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดทียังไม่ได้เปิดให้บริการ 

เพือเพมิความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดย

บริษัทจัดการจะตดิประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวนัเปลียนแปลง ณ สํานักงานของบริษัท

จดัการ และ/หรือประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 การแบ่งชนดิของหน่วยลงทุน มิได้ทาํให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมทีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกัน

ตามชนิดของหน่วยลงทุน ทรัพย์สินทังหมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่าง

เท่าเทยีมกัน 

 มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมมูีลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยก

คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิของกองทุนแต่ละชนิด 

 ในกรณีทีกองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ไม่สามารถดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามทีสํานักงานกําหนด

ผู้ลงทนุอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามทีมีคําสังไว้ 

 ผู้ลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล และชนิดจ่ายเงินปันผล จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตาม

เงอืนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีทีเคยได้รับ และชําระเงนิเพิมตามประมวลรัษฎากร 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาเงือนไขการลงทุนในกองทุนรวม รวมทังสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ทีบริษัทจัดการ

กองทุนรวมหรือผู้สนับสนุนการขายหรือหรับซือคืน 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีชวนไว้เป็นข้อมูลเพือใช้อ้างอิงใน

อนาคต และเมือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซือหน่วยลงทุน 
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 บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนเพอืบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับทีบริษัทจัดการลงทุน

ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนเพือกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานทีป้องกันความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ เพอืให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

 ในกรณีทีผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิมเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลทีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้อง

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

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

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ

ประกาศต่างๆ ทีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ

ทราบ เพอืทีบริษัทจัดการจะสามารถกาํกับและดูแลการซือขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ 

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธอิอกเสียงและการดาํเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากประกาศที

ปิดไว้หน้าบริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจาํตวัของบุคคลดังกล่าวทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย 

 บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงนิปันผล และชนิดจ่ายเงินปันผล แต่

ละรายแยกรายการตามวันทีลงทุน และเมือผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุนออกจาก

กองทุน บริษัทจัดการจะคํานวณต้นทุนและผลประโยชน์และหักเงนิลงทุนแต่ละรายการตามวธีิการ "เข้าก่อน 

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

วันทีลงทุนหมายถึงวันทีผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแต่ละรายการ และในกรณีทีเป็น

การรับโอนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอืนให้หมายความถึง วันทีผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาวของรายการทรัีบโอนนัน 

 บริษัทจัดการจะจัดทําและจัดส่งหนังสือรับรองการซือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วย

ลงทุน โดยมีรายการตามหลักเกณฑ์ทีสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. และ/

หรือหน่วยงานทีเกียวข้องประกาศกําหนด โดยจะนําส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทีซือหน่วยลงทุนจนถึงสินสุด

ระยะเวลาการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามทหีน่วยงานทมีีอํานาจตามกฎหมายประกาศกําหนด 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาเงือนไขการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวรวมทังสอบถามรายละเอียดเพิมเติมและ

ขอรับคู่มือภาษีได้ทบีริษัทจดัการกองทนุรวมหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน 

 ผู้ลงทนุควรทาํความเข้าใจลักษณะสนิค้า เงือนไขผลตอบแทน และความเสียงก่อนตัดสินใจลงทนุ 

 บริษัทจัดการใช้ข้อมูลในอดีตในการคํานวนค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (absolute correlation 
coefficient) กองทุนจึงมีความเสียงหากสินทรัพย์อ้างอิง (underlying assets) และทรัพย์สินทีต้องการลด
ความเสียงเคลือนไหวในทิศทางทีไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีต ซึงอาจทําให้สัญญาซือขายล่วงหน้าไม่
สามารถลดความเสียงได้เตม็ประสิทธิภาพ 

 ผู้ลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไปจําหน่ายจ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็น
ประกัน 
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 ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงือนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีทีเคยได้รับ และชําระเงนิเพมิตามประมวลรัษฎากร 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาเงือนไขการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว รวมทังสอบถามรายละเอียดเพิมเติมและ
ขอรับคู่มือภาษีได้ทบีริษัทจดัการกองทนุรวมหรือผู้สนับสนุนการขายหรือหรับซือคืน 

 กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน  ใน  ของจํานวนหน่วยลงทุน

ทังหมด ดังนัน หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสียงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวม

ได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทีเวบ็ไซต์ของบริษทัจัดการ www.uobam.co.th 

 

 

  

รวบรวมข้อมลู ณ วนัที 30 กรกฎาคม 2564 
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