
 

 
ท่ี ย.ท. 00020/2563       

                               วนัท่ี 3 มกราคม 2563 

เร่ือง แก้ไขเพิ่มเตมิโครงการกองทนุรวมหุ้นระยะยาว (LTF)  

เรียน  ทา่นผู้ ถือหน่วยลงทนุ         

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั (“บริษัทจดัการ”) ใคร่ขอเรียนแจ้งการแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการจดัการกองทุน
หุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ จ านวน 7 กองทนุ ได้แก่  

1. กองทนุเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว (BIG CAP-D LTF)  
2. กองทนุเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว (CG -LTF)  
3. กองทนุเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล (UOBLTF)  
4. กองทนุเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล (UOBLTF-D)  
5. กองทนุเปิด แวลพูลสั ปันผล หุ้นระยะยาว (VALUE-D LTF)  
6. กองทนุเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว (70/30-D LTF) 
7. กองทนุเปิด ไทย สมอล แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว (UTSME-LTF) 

 โดยบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนรวมจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (ส านกังาน ก.ล.ต.) เพ่ือรองรับการยกเลิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทนุรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในปี 2562 สรุปสาระส าคญัดงันี ้

เร่ืองที่แก้ไข กองทุน 
1. การแก้ไขเพิ่มเติมเร่ืองการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) โดยเพิ่มประเภทหน่วยลงทุนชนิดไม่ได้
สิทธิลดหย่อนภาษีและไม่จ่ายเงินปันผล และชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีและจ่ายเงินปันผล  รวมถึงการแก้ไขช่ือย่อ
กองทนุ  

กองทนุล าดบัท่ี 1 - 5 

2. การแก้ไขเพิ่มเติม เร่ืองการก าหนดค่าธรรมเนียม ส าหรับค่าธรรมเนียมการเสนอขาย (Front-end Fee) 
ค่าธรรมเนียมรับซือ้คืน (Back-end Fee) ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนเข้า (Switching in Fee) และค่าธรรมเนียม
การสับเปล่ียนออก (Switching out Fee) ส าหรับกองทุนหุ้ นระยะยาว ประเภทหน่วยลงทุนชนิดไม่ได้รับสิทธิ
ลดหย่อนภาษี  

กองทนุล าดบัท่ี 1 - 5 

3. การแก้ไขปรับปรุงข้อความเก่ียวกับการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี  โดยตดัข้อความเก่ียวกบัการได้รับ
สิทธิประโยชน์ทางภาษี และยกเลิกหลกัเกณฑ์การจดัส่งและแจกจ่ายคูมื่อการลงทนุ 

ทกุกองทนุ 

4. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อความเก่ียวกับการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุน โดยเพิ่มข้อความเป็น ส าหรับการขายคืนหน่วยลงทนุ “ท่ีซือ้ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563” 

ส าหรับกองทุนล าดบัท่ี 
1,2,5,6 

5. การแก้ไขปรับปรุงข้อความเก่ียวกับเงื่อนไข และสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน 
โดยเง่ือนไขแบง่เป็นสองประเภท ได้แก่ ประเภท ชนิดหน่วยลงทนุท่ีจดัตัง้ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 และชนิดหน่วย
ลงทนุท่ีจดัตัง้ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2563  

ทกุกองทนุ 

 
 



 ทัง้นี ้บริษัทจดัการยงัไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทนุชนิดดงักล่าว (ตามรายละเอียดข้อ 1) บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเวบ็ไซด์ของบริษัทจดัการ 
 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ดงักล่าวข้างต้น ให้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 
โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีหนังสือชีช้วนกองทุน หรือ www.uobam.co.th ในหวัข้อ “ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
กองทนุ” 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ บริษัทจดัการขอขอบพระคณุทกุท่านท่ีให้ความไว้วางใจบริษัทจดัการตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา และหวงัว่า
จะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านอย่างต่อเน่ือง หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเ พิ่มเติมได้ท่ีงานบริการนักลงทุน                 
โทร. 0-2786-2222 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
                     บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
 
 

                                                                                                                             (รัชดา  ตัง้หะรัฐ) 
                           กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ 
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ตารางแสดงรายละเอียดเร่ืองท่ีขอแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว (UOBLTF-M), กองทุนเปิด บรรษัทภบิาล หุ้นระยะยาว (CG-LTF), กองทนุเปิด Big Cap ปันผล 
หุ้นระยะยาว (BIG CAP-D LTF) และกองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว (VALUE-D LTF) 

เร่ือง เดมิ ใหม่ 
กองทุนที่ขอ

แก้ไข 
หมายเหตุ 

1. ช่ือ ประเภท และ
อายุของโครงการ
จัดการกองทุนรวม : 

1.3. ช่ือย่อ :  CG-LTF 1.3. ช่ือย่อ : CG-LTF-M CG-LTF แก้ไขตาม
นโยบายบริษัท
เพ่ือรองรับการ
สิน้สดุสิทธิ
ประโยชน์ทาง
ภาษีของ LTF 
โดยให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ
สามารถลงทนุ
ตอ่ได้โดยไม่ขดั
กบัเง่ือนไขทาง
ภาษีใหม่ของ
สรรพากร 
โดยกองทนุ 

CG-LTF, BIG 
CAP-D LTF 
และ VALUE-
D LTF ผู้ ถือ
หน่วยเดมิจะ
ไปอยู่ใน Class 

1.3. ช่ือย่อ :  BIG CAP-D LTF 1.3. ช่ือย่อ : BIG CAP-D LTF-M BIG CAP-D LTF 
 

1.3. ช่ือย่อ :  VALUE-D LTF 1.3. ช่ือย่อ : VALUE-D LTF-M VALUE-D LTF 
 

2. จ านวนเงนิทุนของ
โครงการจัดการ
กองทุนรวม มูลค่าท่ี
ตราไว้ จ านวน 
ประเภท ราคาของ
หน่วยลงทุนที่เสนอ
ขาย : 
 

 

หัวข้อ Class UOBLTF Class UOBLTF-D 

2.6 มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้

แรก 

ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด 

2.7 มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้

ถดัไป 

ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด 

2.8 มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด 

2.9 จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่าของการ

สัง่ขายคืน 

ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด 

2.10 มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือใน

บญัชีขัน้ต ่า 

ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด 

2.11 จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือใน

บญัชีขัน้ต ่า 

ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด 

 

หัวข้อ Class 

UOBLTF 

Class 

UOBLTF-D 

Class 

UOBLTF-

NT 

Class 

UOBLTF-

NTD 

2.6 มลูคา่ขัน้ต ่าของ

การสัง่ซือ้ครัง้แรก 

ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด 

2.7 มลูคา่ขัน้ต ่าของ

การสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป 

ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด 

2.8 มลูคา่ขัน้ต ่าของ

การสัง่ขายคืน 

ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด 

2.9 จ านวนหน่วย

ลงทนุขัน้ต ่าของการสัง่

ขายคืน 

ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด 

UOBLTF-M 
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ทัง้นี ้การพิจารณามลูค่าขัน้ต ่าของการ..........................จะแยกพิจารณา
ตามชนิดของหน่วยลงทนุ 

2.10 มลูคา่หน่วย

ลงทนุคงเหลือในบญัชี

ขัน้ต ่า 

ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด 

2.11 จ านวนหน่วย

ลงทนุคงเหลือในบญัชี

ขัน้ต ่า 

ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด 

 

ทัง้นี ้การพิจารณามูลค่าขัน้ต ่าของการ......................จะแยกพิจารณาตาม
ชนิดของหน่วยลงทนุ 

……….LTF 

 

หัวข้อ Class 

…………LTF 

2.6 มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก ไม่ก าหนด 

2.7 มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป ไม่ก าหนด 

2.8 มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน ไม่ก าหนด 

2.9 จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน ไม่ก าหนด 

2.10 มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า ไม่ก าหนด 

2.11 จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า ไม่ก าหนด 

 
ทัง้นี ้การพิจารณามลูค่าขัน้ต ่าของการ..........................จะแยกพิจารณา
ตามชนิดของหน่วยลงทนุ 

 

หัวข้อ Class 

………….LTF 

Class 

………….LTF-NT 

2.6 มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้

แรก 

ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด 

2.7 มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้

ถดัไป 

ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด 

2.8 มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด 

2.9 จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่าของการ

สัง่ขายคืน 

ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด 

2.10 มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือใน

บญัชีขัน้ต ่า 

ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด 

CG-LTF 
BIG CAP-D LTF 
VALUE-D LTF 
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2.11 จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือใน

บญัชีขัน้ต ่า 

ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด 

 
ทัง้นี ้การพิจารณามูลค่าขัน้ต ่าของการ....................จะแยกพิจารณาตาม
ชนิดของหน่วยลงทนุ 

4. การแบ่งชนิด
หน่วยลงทุน (Class 
of Unit) :   

4.1. การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : ไม่มี 4.1. การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : มี 
 

CG-LTF 
BIG CAP-D LTF 
VALUE-D LTF 

4.2. ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ :  
- สิทธิท่ีจะได้รับเงินปันผล 
 

4.2. ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ :  
- สิทธิท่ีจะได้รับเงินปันผล 
- คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
- ระยะเวลาการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

UOBLTF-M 

4.2. ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : ไม่มี 4.2. ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ :  
- คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
- ระยะเวลาการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

CG-LTF 
BIG CAP-D LTF 
VALUE-D LTF 

4.3 รายละเอียดเพิ่มเตมิ (การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ) :  
มีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุเป็น 2 ชนิด ได้แก ่

รายละเอียดแต่ละ
ชนิดหน่วยลงทุน 

ช่ือย่อ ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 

หน่วยลงทนุชนิดไม่
จ่ายเงินปันผล 

UOBLTF ผู้ ถือหน่วยลงทนุ............ 

หน่วยลงทนุชนิด
จ่ายเงินปันผล 

UOBLTF-D ผู้ ถือหน่วยลงทนุ............ 
 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเตมิ ......................................... 

4.3 รายละเอียดเพิ่มเตมิ (การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ) :  
มีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุเป็น 4 ชนิด ได้แก่ 

รายละเอียดแต่ละ
ชนิดหน่วยลงทุน 

ช่ือย่อ ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 

หน่วยลงทนุชนิดไม่
จ่ายเงินปันผล 

UOBLTF ผู้ ถือหน่วยลงทนุ…………. 

หน่วยลงทนุชนิด
จ่ายเงินปันผล 

UOBLTF-D ผู้ ถือหน่วยลงทนุ…………. 

หน่วยลงทนุชนิด UOBLTF-NT ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะไม่ได้สิทธิ

UOBLTF-M 
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และ/หรือประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 

ไม่ได้ลดหย่อนภาษี
และไม่จ่ายเงินปัน
ผล 

ลดหย่อนภาษีและไม่ได้สิทธิใน
การรับเงินปันผล 

หน่วยลงทนุชนิด
ไม่ได้ลดหย่อนภาษี
และจ่ายเงินปันผล 
 

UOBLTF-NTD ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะไม่ได้สิทธิ
ลดหย่อนภาษี แตมี่สิทธิท่ีจะ
ได้รับการจดัสรรผลก าไรในรูป
ของเงินปันผล ตามหลกั 
เกณฑ์และวธีิการท่ีก าหนดไว้ใน
หวัข้อเร่ือง "ก าหนดเวลา วธีิการ 
และข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปัน
ผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ" 

รายละเอียดเพิ่มเตมิ : 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการ.................................... ของบริษัทจดัการ 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี
และไม่จ่ายเงินปันผล และชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีและจ่ายเงินปันผล หาก
บริษัทจดัการเปิดให้บริการดงักล่าวจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า
ก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเวบ็ไซด์ของบริษัทจดัการ 
 

4.3 รายละเอียดเพิ่มเตมิ (การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ) :  
 
 
 
 
 

4.3 รายละเอียดเพิ่มเตมิ (การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ) :  
มีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 

รายละเอียดแต่ละ
ชนิดหน่วยลงทุน 

ช่ือย่อ ค าอธิบายเพิ่มเตมิ 

หน่วยลงทนุชนิด
ลดหย่อนภาษี 

...........LTF ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้สิทธิ
ลดหย่อนภาษี 

CG-LTF 
BIG CAP-D LTF 
VALUE-D LTF 
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หน่วยลงทนุชนิด
ไม่ได้ลดหย่อนภาษี 

.........LTF-NT ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะไม่ได้สิทธิ
ลดหย่อนภาษี 

รายละเอียดเพิ่มเตมิ : 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือ
เปิดให้บริการหน่วยลงทนุชนิดท่ียงัไม่ได้เปิดให้บริการ เพ่ือเพิ่มความสะดวก
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็น
ส าคัญ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว 
ก่อนวันเปล่ียนแปลง ณ ส านักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศใน
เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี 
หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าวจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท
จดัการ 

8. การสับเปล่ียน
หน่วยลงทุน :   

8.2.1    เง่ือนไขการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ 
(1) การสับเปล่ียนระหว่างกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของ
บริษัทจดัการ..................................................................................... 
 
8.2.2 ............................................................................... 
 
8.2.3 ราคาขายและราคารับซือ้คืน กรณีสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ 
ในการสบัเปล่ียน................................................................................. 
 
 
 

8.2.1    เง่ือนไขการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ 
ชนิดหน่วยลงทุนท่ีจัดตัง้ก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 
 (1) การสบัเปล่ียนระหว่างกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของ
บริษัทจดัการ..................................................................................... 
 
ชนิดหน่วยลงทุนท่ีจัดตัง้ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
การสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทุน
เปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในโครงการ
จดัการ โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ซึง่ได้หกั
ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพ่ือ
น าไปช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 

UOBLTF-M 
CG-LTF 
BIG CAP-D LTF 
VALUE-D LTF 
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ทัง้นี ้ในการท ารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถท า
รายการสับเปล่ียนได้เฉพาะกรณีเป็นการท ารายการภายใต้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
บุคคลเดียวกนัภายใต้หมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทุนเดียวกันเท่านัน้ บริษัทจัดการ
ไม่อนุญาตให้มีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนข้ามหมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทุน เว้น
แตจ่ะได้รับพิจารณาจากบริษัทจดัการเป็นรายกรณี 

ในการท ารายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ท าการ
เปิดบญัชีกองทุนผ่านตวัแทนขายของบริษัทจัดการนัน้ อาจมีกรณีท่ีไม่
สามารถท ารายการสับเปล่ียนได้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับระบบงานของตัวแทนท่ีท า
การเปิดบญัชีของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมให้มีการสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ชนิด
......................................................” กบักองทนุเปิดอ่ืนๆ ภายใต้การบริหาร
ของบริษัทจดัการนอกเหนือจากกองทนุเปิดท่ีก าหนดข้างต้นได้ โดยขึน้อยู่กบั
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้การสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนระหว่าง
กองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตาม
เง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของกองทนุเปิดต้น
ทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจจะหยุดรับค าสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุเป็นการ
ชั่วคราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นว่าการหยุดรับค าสั่ง
สับเปล่ียนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางท่ีดีต่อ
กองทุนเปิดและผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ท่ี
ส านกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
และ/หรือประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
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อนึ่ง ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วย
ลงทนุได้ และไม่สามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมหุ้นระยะ
ยาว ชนิดหน่วยลงทุนท่ีจดัตัง้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ซึ่งอยู่ภายใต้การ
บริหารของบริษัทจดัการไปยงักองทนุรวมอ่ืนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท
จัดการอ่ืนได้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมการสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนได้ โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
  
8.2.2 ............................................................................... 
 
8.2.3 ราคาขายและราคารับซือ้คืน กรณีสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ 
ชนิดหน่วยลงทุนท่ีจัดตัง้ก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 
ในการสบัเปล่ียน................................................................................. 
 
ชนิดหน่วยลงทุนท่ีจัดตัง้ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2563 

ในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณเม่ือสิน้วนัท าการสับเปล่ียนจะก าหนดราคาขายและราคารับซือ้คืน
ดงันี ้ 

(1) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง การก าหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะใช้
มูลค่าหน่วยลงทุนของวันท าการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน หักด้วย
คา่ธรรมเนียม (ถ้ามี)   

(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การค านวณราคาสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน
จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีค านวณได้ ณ วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนก่อน
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หน้าวันท่ีบริษัทจัดการถือว่าได้รับเงินจากกองทุนเปิดต้นทาง บวกด้วย
คา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้ค านวณราคาขายและราคารับซือ้คืนในการ
สับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว 
…………………………………………………………………. 
เงื่อนไขอ่ืน : 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม ข้อ 8. “การ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน” ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการก าหนด 
โดยการปรับปรุง แก้ไข ดงักล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมของ
กองทุนและผู้ ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
ภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูได้ 

 
14. การจ่ายเงนิปัน
ผล :   
 
 
 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :   
 ช่ือย่อ นโยบายการ

จ่ายเงนิปันผล 
หมายเหตุ 

1 UOBLTF ไม่จ่าย  

2 UOBLTF-D จ่าย  
 
 
 
 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : 
 ช่ือย่อ นโยบายการ

จ่ายเงนิปันผล 
หมายเหตุ 

1 UOBLTF ไม่จ่าย ได้สิทธิลดหย่อนภาษี 

2 UOBLTF-D จ่าย ได้สิทธิลดหย่อนภาษี 
3 UOBLTF-NT ไม่จ่าย ไม่ได้สิทธิลดหย่อน

ภาษี 

4 UOBLTF-NTD จ่าย ไม่ได้สิทธิลดหย่อน
ภาษี  

UOBLTF-M 
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14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :  ไม่จ่าย 
 
 
 
 
 
 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :   
 ช่ือย่อ นโยบายการ

จ่ายเงนิปันผล 
หมายเหตุ 

1 CG-LTF ไม่จ่าย ได้สิทธิลดหย่อนภาษี 
2 CG-LTF-NT ไม่จ่าย ไม่ได้สิทธิลดหย่อน

ภาษี  

CG-LTF 
 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :  จ่าย 
 
 
 
 
 
 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล :   
 ช่ือย่อ นโยบายการ

จ่ายเงนิปันผล 
หมายเหตุ 

1 ……….LTF จ่าย ได้สิทธิลดหย่อนภาษี 

2 ………LTF-NT จ่าย ไม่ได้สิทธิลดหย่อน
ภาษี  

BIG CAP-D LTF 
VALUE-D LTF 

15. ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายที่เรียก
เก็บจากกองทุนรวม
และผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือ
หน่วยลงทุน :   

ค่าธรรมเนียม UOBLTF (ร้อยละ) UOBLTF-D (ร้อยละ) 

Total Fee 2.6429 2.6429 

Mgt Fee 1.6050 1.6050 

Trustee Fee 0.0749 0.0749 

Regis Fee 0.4280 0.4280 

Front-end Fee ไม่มี ไม่มี 

Back-end Fee ไม่มี ไม่มี 

ค่าธรรมเนียม UOBLTF 

(ร้อยละ) 

UOBLTF-D 

(ร้อยละ) 

UOBLTF-

NT  (ร้อยละ) 

UOBLTF-

NTD (ร้อยละ) 

Total Fee 2.6429 2.6429 2.6429 2.6429 

Mgt Fee 1.6050 1.6050 1.6050 1.6050 

Trustee Fee 0.0749 0.0749 0.0749 0.0749 

Regis Fee 0.4280 0.4280 0.4280 0.4280 

Front-end Fee ไม่มี ไม่มี 2 2 

UOBLTF-M 
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Switching in fee 200 บาท/รายการ 200 บาท/รายการ 

Switching out fee 200 บาท/รายการ 200 บาท/รายการ  

Back-end Fee ไม่มี ไม่มี 2 2 

Switching in 

fee 

200 บาท/

รายการ 

200 บาท/

รายการ 
2 2 

Switching out 

fee 

200 บาท/

รายการ 

200 บาท/

รายการ 
2 2 

 
รายละเอียดเพิ่มเตมิ 
ทัง้นี ้ส าหรับชนิดหน่วยลงทนุ UOBLTF-NT และชนิดหน่วยลงทนุ UOBLTF-
NTD บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวกับผู้สั่งซือ้
หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ท่ี
หน้าส านักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(ถ้ามี) และ/หรือจะจดัให้มีข้อมลูไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
เฉพาะคา่ Front-
end Fee, Back-
end Fee, 
Switching in fee, 
Switching out fee 
 
 

ค่าธรรมเนียม CG-LTF (ร้อยละ) 

Total Fee 5.35 

Mgt Fee 1.6050 

Trustee Fee 0.1605 

Regis Fee 0.1284 

Front-end Fee 1 

Back-end Fee 1 

ค่าธรรมเนียม CG-LTF (ร้อยละ) CG-LTF-NT (ร้อยละ) 

Total Fee 5.35 5.35 

Mgt Fee 1.6050 1.6050 

Trustee Fee 0.1605 0.1605 

Regis Fee 0.1284 0.1284 

Front-end Fee 1 2 

Back-end Fee 1 2 

CG-LTF 
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Switching in fee 1 

Switching out fee 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Switching in fee 1 2 

Switching out fee 1 2 

 
รายละเอียดเพิ่มเตมิ 
ทัง้นี ้ส าหรับชนิดหน่วยลงทนุ CG-LTF -NT บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการ
คดิคา่ธรรมเนียมดงักล่าวกบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแตล่ะกลุ่มหรือแต่ละ
คนไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิด
คา่ธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ท่ีหน้าส านกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือ
ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือจะจัดให้มีข้อมูลไว้ใน
เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 

 
 
 
 
 
เฉพาะคา่ Front-
end Fee, Back-
end Fee, 
Switching in fee, 
Switching out fee 
 
 

ค่าธรรมเนียม ……………… LTF 
(ร้อยละ) 

Total Fee 5.35 

Mgt Fee 2.14 

Trustee Fee 0.1605 

Regis Fee 0.1284 

Front-end Fee ไม่มี 

Back-end Fee ไม่มี 

Switching in fee ไม่มี 

Switching out fee ไม่มี 
 

ค่าธรรมเนียม ………… LTF 
(ร้อยละ) 

…………….. LTF-NT 
 (ร้อยละ) 

Total Fee 5.35 5.35 

Mgt Fee 2.14 2.14 

Trustee Fee 0.1605 0.1605 

Regis Fee 0.1284 0.1284 

Front-end Fee ไม่มี 2 

Back-end Fee ไม่มี 2 

Switching in fee ไม่มี 2 

Switching out fee ไม่มี 2 

BIG CAP-D LTF 
VALUE-D LTF 
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รายละเอียดเพิ่มเตมิ 
ทัง้นี ้ส าหรับชนิดหน่วยลงทนุ ………………. LTF -NT บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการคดิคา่ธรรมเนียมดงักล่าวกบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่
ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียด
หลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ท่ีหน้าส านักงานของ
บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือจะ
จดัให้มีข้อมลูไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 

 
 
เฉพาะคา่ Front-
end Fee, Back-
end Fee, 
Switching in fee, 
Switching out fee 
 
 

16. วิธีการค านวณ 
ก าหนดเวลาในการ
ค านวณและการ
ประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน 
หลักเกณฑ์และ
วธีิการด าเนินการใน
กรณีท่ีมูลค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.2. เง่ือนไขพิเศษ : 
.................................................................................................. 
 
ในกรณีท่ีบริษัทจดัการ.....................................................ก่อนทกุครัง้ 

 
2. บริษัทจดัการ................................................. 
 

16.2. เง่ือนไขพิเศษ : 

ตามเอกสารแนบ 1 

 
ในกรณีท่ีบริษัทจดัการ........................................................ก่อนทกุครัง้ 

 
2. บริษัทจดัการ......................................... 
 

UOBLTF-M 
 

16.2. เง่ือนไขพิเศษ : 
.................................................................................................. 
 

16.2. เง่ือนไขพิเศษ : 

ตามเอกสารแนบ 2 
 

CG-LTF 
 

16.2. เง่ือนไขพิเศษ : 
.................................................................................................. 
 

16.2. เง่ือนไขพิเศษ : 

ตามเอกสารแนบ 3 
 

BIG CAP-D LTF 
VALUE-D LTF 
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ตารางแสดงรายละเอียดเร่ืองที่ขอแก้ไขโครงการจัดการกองทุน จ านวน 4 กองทุน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อกองทุน ชื่อย่อ 
1. กองทนุเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว    UOBLTF-M 
2. กองทนุเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว CG-LTF 
3. กองทนุเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว BIG CAP-D LTF 

4. กองทนุเปิด แวลพูลสั ปันผล หุ้นระยะยาว VALUE-D LTF 
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เร่ือง เดิม ใหม่ กองทุนที่ขอแก้ไข หมายเหตุ 

ค าจ ากัดความ / ค า
นิยาม :  

ค าศัพท์ ค าอธิบายค าศัพท์ 
กองทนุ LTF กองทนุรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)  

ค าศัพท์ ค าอธิบายค าศัพท์ 
กองทนุ LTF กองทนุรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที่จดัตัง้

ก่อนวนัที่ 1 มกราคม 2563 
 

UOBLTF-M 
CG-LTF 
BIG CAP-D LTF 
VALUE-D LTF 

 
 

1. ช่ือ ประเภท และ
อายุของโครงการ
จัดการกองทุนรวม 

1.9. เง่ือนไข (อายโุครงการ) 
ผู้ลงทนุที่ซือ้หน่วยลงทนุและได้ปฏิบตัติามเง่ือนไขในคูมื่อการลงทนุเทา่นัน้ จงึเป็น
ผู้ มีสิทธิน าเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ โดยการยื่นขอยกเว้นภาษี  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องค านึงถึงเง่ือนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามเงื่อนไขที่
กรมสรรพากรก าหนด โดยหากผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีรายการขายคืนหน่วยลงทนุก่อน
เง่ือนไขดงักลา่ว จะต้องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและจะต้องช าระคืนเงิน
ภาษีที่ได้รับลดหยอ่นและเงินเพ่ิมให้แก่กรมสรรพากร 

1.9. เง่ือนไข (อายโุครงการ) 
- 

UOBLTF-M 
 

 

1.9. เง่ือนไข (อายโุครงการ) 
มีอายโุครงการไมน้่อยกวา่ 10 ปี โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ปฏิบตัิตามเงื่อนไขในคูมื่อ
การลงทนุ – กองทนุหุ้นระยะยาว เทา่นัน้ จงึเป็น ผู้ มีสิทธิน าเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ
ไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ โดยการยื่นขอยกเว้นภาษี 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องค านึงถึงเง่ือนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามเงื่อนไขที่
กรมสรรพากรก าหนด โดยหากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ มีรายการขายคืนหน่วยลงทนุ
ก่อนเง่ือนไขดงักลา่ว จะต้องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและจะต้องช าระคืน
เงินภาษีที่ได้รับลดหยอ่นและเงินเพ่ิมให้แก่กรมสรรพากร 
ทัง้นี ้หลงัจากสิน้สดุก าหนดระยะเวลาการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้
ลงทนุ ตามที่หน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายประกาศก าหนดแล้ว บริษัท
จดัการจะด าเนินการเปลี่ยนประเภทกองทนุเป็นกองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ 
 
 
 

1.9. เง่ือนไข (อายโุครงการ) 
- 

CG-LTF 
BIG CAP-D LTF 
VALUE-D LTF 
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เร่ือง เดิม ใหม่ กองทุนที่ขอแก้ไข หมายเหตุ 

2. จ านวนเงนิทุนของ
โครงการจัดการ
กองทุนรวม มูลค่าที่
ตราไว้ จ านวน 
ประเภท ราคาของ
หน่วยลงทุนที่เสนอ
ขาย  

2.2. เง่ือนไข (จ านวนเงินทนุของโครงการ) 
- 

2.2. เง่ือนไข (จ านวนเงินทนุของโครงการ) 
บริษัทจดัการอาจด าเนินการเพ่ิมจ านวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุที่ได้จด
ทะเบียนไว้กบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทนุแล้ว เม่ือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพ่ิม
จ านวนเงินทนุของกองทนุรวมแล้ว บริษัทจดัการจะแจ้งการด าเนินการดงักลา่วให้ผู้
ถือหน่วยลงทนุทกุรายทราบ โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

CG-LTF 
BIG CAP-D LTF 
VALUE-D LTF 
UOBLTF-M 
 

 

3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการจัดการ
กองทุนรวม ชนิด
กองทุนรวม ประเภท
กองทุนรวม นโยบาย
การลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนใน
ต่างประเทศ การลงทุน
ในสัญญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า ประเภทและ
อัตราส่วนการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอ่ืน หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื่นที่
จะลงทุน 
 
 
 
 

3.1. วตัถปุระสงค์ของโครงการ 
เพื่อระดมเงินออมและเงินลงทนุในระยะยาวจากประชาชนทัว่ไป โดยจะน าเงินทนุ
สว่นใหญ่ที่ระดมได้ไปลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทหุ้นทนุของกิจการตา่งๆ ที่มี
ปัจจยัพืน้ฐานดีมีแนวโน้มในการเจริญเติบโตสงูทัง้ในและนอกตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย โดยเน้นผลตอบแทนในรูปของก าไรสว่นเกินทนุเป็นหลกั และเงินทนุ
บางสว่นจะลงทนุในตราสารการเงินตา่งๆ ที่ให้ผลตอบแทนสงูสม ่าเสมอ รวมทัง้การ
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทนุในกองทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

3.1. วตัถปุระสงค์ของโครงการ 
เพ่ือระดมเงินออมและเงินลงทนุในระยะยาวจากประชาชนทัว่ไป โดยจะน าเงนิทนุ
สว่นใหญ่ที่ระดมได้ไปลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทหุ้นทนุของกิจการตา่งๆ ที่มี
ปัจจยัพืน้ฐานดีมีแนวโน้มในการเจริญเติบโตสงูทัง้ในและนอกตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย โดยเน้นผลตอบแทนในรูปของก าไรสว่นเกินทนุเป็นหลกั และเงินทนุ
บางสว่นจะลงทนุในตราสารการเงินตา่งๆ ที่ให้ผลตอบแทนสงูสม ่าเสมอ  

UOBLTF-M  

3.11. รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ 
รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบันโยบายการลงทนุ 
.................................................................................................................. 
รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัลกัษณะพิเศษ  
กองทนุรวมหุ้นระยะยาว  
ลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หุ้นสามญัของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์รวมถึง
กอง ETF หรือกองทนุรวมดชันีที่อ้างอิงกบัผลตอบแทนหุ้นหรือกลุม่หุ้นของบริษัท
จดทะเบียนด้วย โดยมีฐานะการลงทนุสทุธิในหุ้นสามญัของบริษัทจดทะเบียน
เฉลี่ยในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 65 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 
เม่ือสิน้สดุระยะเวลาที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการเปลี่ยนเป็นกองทนุรวมทัว่ไป

3.11. รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ 
 
.................................................................................................................. 
รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัลกัษณะพิเศษ 
 
ลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หุ้นสามญัของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์รวมถึงกอง 
ETF หรือกองทนุรวมดชันีที่อ้างอิงกบัผลตอบแทนหุ้นหรือกลุม่หุ้นของบริษัทจด
ทะเบียนด้วย โดยมีฐานะการลงทนุสทุธิในหุ้นสามญัของบริษัทจดทะเบียนเฉลี่ยใน
รอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 65 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

UOBLTF-M 
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เร่ือง เดิม ใหม่ กองทุนที่ขอแก้ไข หมายเหตุ 

 
 
 

ประเภทตราสารแหง่ทนุ และแก้ไขชื่อกองทนุโดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุแล้ว 
3.11. รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ 
รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุ 
………………………………………………………………………………. 
รายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะพิเศษ 
............................................................................................................... 
 
ทัง้นี ้เม่ือสิน้สดุก าหนดระยะเวลาการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ลงทนุ
กองทนุรวมหุ้นระยะยาว ตามที่หน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายประกาศ
ก าหนดแล้ว บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทโครงการจาก
กองทนุรวมหุ้นระยะยาวไปเป็นกองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ พร้อมทัง้ด าเนินการ
เปลี่ยนชื่อกองทนุรวม โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว 

3.11. รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ 
รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุ 
………………………………………………………………………………. 
รายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะพิเศษ 
............................................................................................................... 
 
 

CG-LTF 
BIG CAP-D LTF 
VALUE-D LTF 

 

5. การเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก 
 
 
 
 
 
 
 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
5.2.1.  วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบค าขอเปิดบญัชี
กองทนุ คูมื่อเก่ียวกบัการลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว (“คูมื่อการลงทนุ – 
กองทนุรวมหุ้นระยะยาว”) และวนัเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทนุ 
5.2.1.1  วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบค าขอเปิดบญัชี
กองทนุ และคูมื่อเก่ียวกบัการลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว 
ผู้สนใจลงทนุในหน่วยลงทนุของ "กองทนุเปิด .............................................” 
สามารถติดตอ่ขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั หนงัสือชีช้วนเสนอขาย
หน่วยลงทนุ ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ และคูมื่อการ
ลงทนุ - กองทนุรวมหุ้นระยะยาว ได้ทีบ่ริษัทจดัการ ผู้จดัจ าหน่าย (ถ้าม)ี หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้าม)ี ตามวนั เวลา ท าการตามปกติของ
ธนาคารพาณิชย์ไทย ทัง้นี ้ตัง้แต ่............................ เป็นต้นไป 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
5.2.1  วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบค าขอเปิดบญัชกีองทนุ 
และวนัเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทนุ  
 
5.2.1.1  วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบค าขอเปิดบญัชี
กองทนุ  
ผู้สนใจลงทนุในหน่วยลงทนุของ "กองทนุเปิด ..................................” สามารถ
ติดตอ่ขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั หนงัสือชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุ 
ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ได้ที่บริษัทจดัการ ผู้จดัจ าหน่าย 
(ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้าม)ี ตามวนั เวลา ท าการตามปกติ
ของธนาคารพาณิชย์ไทย ทัง้นี ้ตัง้แต ่............................... เป็นต้นไป 
 

CG-LTF 
BIG CAP-D LTF 
VALUE-D LTF 
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5.2.2.2  วิธีการเสนอขายหรือสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
(4)   ส าหรับผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ยงัไมเ่คยมีบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ กบับริษัทจดัการ จะต้องเปิดบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชผีู้ ถือหน่วย
ลงทนุก่อน  
ทัง้นี ้ในการซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวเป็นครัง้แรก บริษัทจดัการ 
และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะจดัให้มี / แจกจา่ยคูมื่อการลงทนุ 
– กองทนุรวมหุ้นระยะยาวให้กบัผู้ลงทนุซึง่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องศกึษาและ
ปฏิบตัิตามเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทนุในกองทนุ 

5.2.2.2  วิธีการเสนอขายหรือสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
(4)  ส าหรับผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ยงัไมเ่คยมีบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ กบับริษัทจดัการ จะต้องเปิดบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ก่อน 

CG-LTF 
VALUE-D LTF 
 

 

5.2.2.2  วิธีการเสนอขายหรือสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
(4)   ส าหรับผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ยงัไมเ่คยมีบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ กบับริษัทจดัการ จะต้องเปิดบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชผีู้ ถือหน่วย
ลงทนุก่อน  
ทัง้นี ้ในการซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวเป็นครัง้แรก บริษัทจดัการ 
และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะจดัให้มี / แจกจา่ยคูมื่อการลงทนุ 
– กองทนุรวมหุ้นระยะยาวให้กบัผู้ลงทนุซึง่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องศกึษาและ
ปฏิบตัิตามเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทนุในกองทนุ 
 
2 วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัิ (ATM) 
ก) ขัน้ตอนและวิธีการ  
(1) ผู้ที่มีความประสงค์................................................................................. 
 
ทัง้นี ้ในการซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวเป็นครัง้แรก บริษัทจดัการ 
และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะจดัให้มี / แจกจา่ยคูมื่อการลงทนุ 
– กองทนุรวมหุ้นระยะยาวให้กบัผู้ลงทนุซึง่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องศกึษาและ
ปฏิบตัิตามเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทนุในกองทนุ 

5.2.2.2  วิธีการเสนอขายหรือสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
(4)   ส าหรับผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ยงัไมเ่คยมีบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ กบับริษัทจดัการ จะต้องเปิดบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ก่อน 
 
 
 
 
 
2 วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมตัิ (ATM) 
ก) ขัน้ตอนและวิธีการ  
(1) ผู้ที่มีความประสงค์................................................................................. 
 
 
 
 
 

BIG CAP-D LTF  
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4 วิธีการช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ 
ก) ขัน้ตอนและวิธีการ  
(1) ผู้สัง่ซือ้จะต้องกรอก............................................................................ 
ทัง้นี ้ในการซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวเป็นครัง้แรก บริษัทจดัการ 
และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะจดัให้มี / แจกจา่ยคูมื่อการลงทนุ 
– กองทนุรวมหุ้นระยะยาวให้กบัผู้ลงทนุซึง่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องศกึษาและ
ปฏิบตัิตามเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทนุในกองทนุ 

4 วิธีการช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ 
ก) ขัน้ตอนและวิธีการ  
(1) ผู้สัง่ซือ้จะต้องกรอก............................................................................ 
 
 

5.2.6 เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ  
การลงทนุในกองทนุให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้อง
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ก าหนดในกฏหมายภาษีอากร  
 
5.2.7 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  
ในการขอเปิดบญัชีหน่วยลงทนุ ผู้ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องแนบเอกสารหลกัฐาน
ประจ าตวั พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
.......................................................................................................... 
 

5.2.6 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  
ในการขอเปิดบญัชีหน่วยลงทนุ ผู้ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องแนบเอกสารหลกัฐาน
ประจ าตวั พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
.......................................................................................................... 

UOBLTF-M  

 5.2.6. เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ  
…) บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ท าการศกึษา และยินดีที่จะปฏบิตัิ
ตามเง่ือนไขตา่งๆ ตามที่ระบไุว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วน รวมถึงคูมื่อ
การลงทนุ – กองทนุรวมหุ้นระยะยาวนีแ้ล้ว และเพ่ือให้ได้รับสทิธิประโยชน์
ทางด้านภาษี ผู้ลงทนุมีหน้าทีต้่องปฏิบตัิตาม หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการ
ลงทนุที่ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร ซึง่สามารถศกึษาได้จากคูมื่อการลงทนุ – 
กองทนุรวมหุ้นระยะยาว 
 
 

5.2.6. เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ  
.....) บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ท าการศกึษา และยินดีที่จะปฏิบตัิ
ตามเง่ือนไขตา่งๆ ตามที่ระบไุว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนแล้ว 

BIG CAP-D LTF 
VALUE-D LTF 
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6. การเสนอขาย
ภายหลังการเสนอขาย
ครัง้แรก 

6.2.1 วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบค าขอเปิดบญัชี
กองทนุ 
ผู้สนใจลงทนุสามารถตดิตอ่ขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั และใบค า
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบค าขอเปิดบญัชี คูมื่อผู้ลงทนุ และคูมื่อการลงทนุ (ในกรณีที่
................................................................................................................... 

6.2.1 วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบค าขอเปิดบญัชี
กองทนุ 
ผู้สนใจลงทนุสามารถตดิตอ่ขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั และใบค า
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบค าขอเปิดบญัชี (ในกรณีที่............................................... 

UOBLTF-M  

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 
6.2.1  วนัเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก  
ทกุวนัท าการ  ระหวา่งเวลา.................ถึง.................(จะระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน) 
อนึ่ง การลงทนุในกองทนุเพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีนัน้ ผู้สัง่ซือ้ หรือ
ผู้ลงทนุมีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์  วิธีการ และเง่ือนไขที่ก าหนดใน
กฎหมายภาษีอากรด้วย (รายละเอียดสามารถศกึษาได้จากคูมื่อการลงทนุ-
กองทนุรวมหุ้นระยะยาว) 
 
6.2.2   วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และราคาขายหน่วยลงทนุ 
6.2.2.1    การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรก 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ยงัไมเ่คยมีบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุกบั
บริษัทจดัการ จะต้องเปิดบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยต้องมี
เอกสารตามข้อ 6.2.6 “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี” แนบ และจะต้อง
กรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบค า
ขอใช้บริการอ่ืน ๆ ให้ครบถ้วนชดัเจน 
ทัง้นี ้ในการเปิดบญัชีเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวเป็นครัง้แรก 
บริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะจดัให้มี / แจกคูมื่อ
การลงทนุ – กองทนุรวมหุ้นระยะยาวให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
จะต้องศกึษาและปฏิบตัิตามเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทนุใน
กองทนุ 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 
6.2.1  วนัเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก  
ทกุวนัท าการ  ระหวา่งเวลา.................ถึง.................(จะระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน) 
 
 
 
 
 
6.2.2   วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และราคาขายหน่วยลงทนุ 
6.2.2.1    การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรก 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ยงัไมเ่คยมีบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุกบั
บริษัทจดัการ จะต้องเปิดบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยต้องมี
เอกสารตามข้อ 6.2.6 “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี” แนบ และจะต้องกรอก
รายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบค าขอใช้
บริการอ่ืน ๆ ให้ครบถ้วนชดัเจน 
 
 
 
 
 

CG-LTF 
BIG CAP-D LTF 
VALUE-D LTF 
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6.2.2.2   มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
(1)................................................................................................................ 
(2)   วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ 
และคูมื่อการลงทนุ – กองทนุรวมหุ้นระยะยาว 
ผู้สนใจลงทนุสามารถตดิตอ่ขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการ และ/หรือ
หนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั และ/หรือใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือใบ
ค าขอเปิดบญัชีกองทนุ และคูมื่อการลงทนุ – กองทนุรวมหุ้นระยะยาว และ/หรือ
เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ได้โดยผ่านบริษัทจดัการ หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
(www.uobam.co.th) หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้ตามวนั
และเวลาท าการของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้า
มี) และ/หรือวิธีอ่ืนใดที่บริษัทจดัการก าหนด 
 
6.2.7    เง่ือนไขการซือ้หน่วยลงทนุ  
6.2.7.1    บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ศกึษา และยินดีที่จะปฏิบตัิ
ตามเง่ือนไขตา่งๆ ตามที่ระบไุว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วน รวมถึงคูมื่อ
การลงทนุ – กองทนุรวมหุ้นระยะยาวแล้ว และเพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้าน
ภาษี ผู้ลงทนุมีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตาม หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการลงทนุที่
ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร ซึง่สามารถศกึษาได้จากคูมื่อการลงทนุ – กองทนุ
รวมหุ้นระยะยาว 

6.2.2.2   มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
(1)................................................................................................................ 
(2)   วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ ใบค าขอเปิดบญัชี
กองทนุ  
ผู้สนใจลงทนุสามารถตดิตอ่ขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการ และ/หรือหนงัสือ
ชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั และ/หรือใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือใบค าขอเปิด
บญัชีกองทนุ และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ได้โดยผ่านบริษัทจดัการ หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ (www.uobam.co.th) หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้ตามวนัและเวลาท าการของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือวิธีอ่ืนใดที่บริษัทจดัการก าหนด 
 
 
6.2.7    เง่ือนไขการซือ้หน่วยลงทนุ  
6.2.7.1    บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ศกึษา และยินดีที่จะปฏิบตัิตาม
เง่ือนไขตา่งๆ ตามที่ระบไุว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนแล้ว 

7. การรับซือ้คืนหน่วย
ลงทุน 

........เง่ือนไขการขายคืนหนว่ยลงทนุ 

.............    บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ท าการศกึษา และยินดจีะ
ปฏิบตัิตามเงื่อนไขตา่ง ๆ ตามที่ระบไุว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วน รวมถึง
คูมื่อการลงทนุ – กองทนุรวมหุ้นระยะยาว และเพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้าน
ภาษี ผู้ลงทนุมีหน้าที่ต้องปฏิบตัติาม หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการลงทนุที่
ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร ซึง่สามารถศกึษาได้จากคูมื่อการลงทนุ – กองทนุ

.....   เง่ือนไขการขายคืนหนว่ยลงทนุ 

............  บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ท าการศกึษา และยินดีจะปฏิบตัิ
ตามเง่ือนไขตา่ง ๆ ตามที่ระบไุว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนแล้ว 

CG-LTF 
BIG CAP-D LTF 
VALUE-D LTF 
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รวมหุ้นระยะยาว 
 
อนึ่ง ในกรณีที่การขายคืนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุไมเ่ป็นไปตามเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้กฎหมายภาษีอากร ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีหน้าที่ต้องคืนภาษี และ/หรือเสีย
ภาษีเพ่ิมเติมตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย 

8. การสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุน 

8.2.1.4      อ่ืน ๆ 
(7)   เม่ือบริษัทจดัการด าเนินการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทางแล้ว 
นายทะเบียนจะออกและสง่มอบ “รายงานการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
หุ้นระยะยาว” ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทีท่ าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุ
ไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวอื่น เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุแนบพร้อมหนงัสือ
รับรองการซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ในการขอสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลา่ว เพ่ือเป็น
หลกัฐานในการขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุ 

8.2.1.4      อ่ืน ๆ 
(7)   เม่ือบริษัทจดัการด าเนินการขายคืนหน่วยลงทนุที่ซือ้ก่อนวนัที่ 1 มกราคม 
2563 ของกองทนุเปิดต้นทางแล้ว นายทะเบียนจะออกและสง่มอบ “รายงานการ
ขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาว” ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ท าการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวอ่ืน เพื่อให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุแนบพร้อมหนงัสือรับรองการซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว 
ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ
ดงักลา่ว  

CG-LTF 
BIG CAP-D LTF 
VALUE-D LTF 

 

13. เงอืนไขและ
ข้อจ ากัดในการจัดสรร
และการโอนหน่วย
ลงทุน 

1. บริษัทจดัการจะ.................................................................บริษัทจดัการ  
2. บริษัทจดัการ...............................................................ของบริษัทจดัการ  
3. บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายก าหนด   

1. บริษัทจดัการจะ.................................................................บริษัทจดัการ  
2. บริษัทจดัการ...............................................................ของบริษัทจดัการ  
3. ผู้ลงทนุที่ถือครองหน่วยลงทนุก่อนวนัที่ 1 มกราคม 2563 และยงัไมค่รบเง่ือนไขที่
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี (5 ปี หรือ 7 ปี) ไมส่ามารถน าหน่วยลงทนุไปจ าหน่าย 
จา่ย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกนัได้ 
4. ผู้ลงทนุที่ถือครองหน่วยลงทนุตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2563 สามารถน าหน่วย
ลงทนุไป จ าหน่าย จา่ย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกันได้ 

UOBLTF-M 
CG-LTF 
BIG CAP-D LTF 
VALUE-D LTF 
 
 
 

 

19. การขอมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และ
วิธีการแก้ไขโครงการ
จัดการกองทุนรวม 
หรือแก้ไขวิธีการ

19.4 เม่ือสิน้สดุระยะเวลาที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการเปลี่ยนเป็นกองทนุรวม
ทัว่ไปประเภทตราสารแหง่ทนุ และแก้ไขชื่อกองทนุโดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุแล้ว 
 

 UOBLTF-M  
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จัดการ 
 

19…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

19….บริษัทจดัการอาจด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุที่
ได้จดทะเบียนไว้กบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบ
จากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว เม่ือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบยีนเพ่ิม
จ านวนเงินทนุของกองทนุรวมแล้ว บริษัทจดัการจะแจ้งการด าเนินการดงักลา่วให้ผู้
ถือหน่วยลงทนุทกุรายทราบ โดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

BIG CAP-D LTF 
VALUE-D LTF 
CG-LTF 
UOBLTF-M 
 

 

20. ข้อก าหนดอื่น ๆ 20.2 การบนัทกึบญัชีเงินลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุและการหกัเงินลงทนุเม่ือมี
การขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะบนัทกึบญัชีเงินลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแตล่ะรายแยกรายการ
ตามวนัที่ลงทนุ และเม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก
จากกองทนุ บริษัทจดัการจะค านวณต้นทนุและผลประโยชน์และหกัเงินลงทนุแต่
ละรายการตามวิธีการ "เข้าก่อน ออกก่อน" (first in first out: FIFO) โดยจะเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนด ทัง้นี ้วนัทีล่งทนุหมายถงึ
วนัที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวแตล่ะรายการ และในกรณี
ที่เป็นการรับโอนจากกองทนุรวมหุ้นระยะยาวอื่น ให้หมายความถึง วนัที่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวของรายการที่รับโอนนัน้ 
 
 
20.3 หนงัสือรับรองการโอน (การสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ) 
บริษัทจดัการจะจดัท าหนงัสือรับรองการโอนหน่วยลงทนุ (สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ) 
ในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุขายคนื เพื่อไปลงทนุในกองทนุรวม
หุ้นระยะยาวอื่น โดยรายการอยา่งน้อยตามแบบทีส่มาคมประกาศก าหนดโดย
ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. และจดัสง่หนงัสือดงักลา่วพร้อมเช็คคา่
ขายคืนหนว่ยลงทนุ หรือเงินโอนคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ หรือวิธีการอ่ืนใดในการ
ช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ไปยงักองทนุรวมหุ้น
ระยะยาวอื่น ภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่บริษัทจดัการหรือ

20.2 การบนัทกึบญัชีเงินลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุและการหกัเงินลงทนุเม่ือมีการ
ขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุส าหรับผู้ลงทนุที่ถือครองหน่วยลงทนุก่อนวนัที่ 1 
มกราคม 2563 
บริษัทจดัการจะบนัทกึบญัชีเงินลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแตล่ะรายแยกรายการ
ตามวนัที่ลงทนุ และเม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกจาก
กองทนุ บริษัทจดัการจะค านวณต้นทนุและผลประโยชน์และหกัเงินลงทนุแตล่ะ
รายการตามวิธีการ "เข้าก่อน ออกก่อน" (first in first out: FIFO) โดยจะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนด ทัง้นี ้วนัที่ลงทนุหมายถึงวนัที่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวแตล่ะรายการ และในกรณีที่เป็นการ
รับโอนจากกองทนุรวมหุ้นระยะยาวอื่น ให้หมายความถึง วนัที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวของรายการที่รับโอนนัน้ 
 
20.3 หนงัสือรับรองการโอน (การสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ) ส าหรับผู้ลงทนุที่ถือครอง
หน่วยลงทนุก่อนวนัที่ 1 มกราคม 2563 
บริษัทจดัการจะจดัท าหนงัสือรับรองการโอนหน่วยลงทนุ (สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ) 
ในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุขายคนื เพื่อไปลงทนุในกองทนุรวมหุ้น
ระยะยาวอื่น โดยรายการอยา่งน้อยตามแบบที่สมาคมประกาศก าหนดโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. และจดัสง่หนงัสือดงักลา่วพร้อมเช็คคา่ขายคืน
หน่วยลงทนุ หรือเงินโอนคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ หรือวิธีการอ่ืนใดในการช าระเงินคา่
ขายคืนหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวอ่ืน 

UOBLTF-M 
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ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้รับค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุทีส่มบรูณ์แล้ว 
เพ่ือเป็นข้อมลูในการจดัท าทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตอ่เน่ือง และเพ่ือให้เก็บไว้
เป็นหลกัฐานพร้อมที่จะให้เจ้าพนกังานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้ 

ภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนได้รับค าสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุที่สมบรูณ์แล้ว เพ่ือเป็นข้อมลูในการ
จดัท าทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตอ่เน่ือง และเพ่ือให้เก็บไว้เป็นหลกัฐานพร้อมที่จะให้
เจ้าพนกังานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้ 

 20.1 บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมโครงการ
จดัการกองทนุหรือวิธีการจดัการตามทีเ่ห็นสมควรในกรณีทีส่ว่นราชการตา่ง ๆ 
เชน่ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กระทรวงการคลงั และ/หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไขเพ่ิม/ลด 
ประกาศก าหนด เห็นชอบ สัง่การ ผ่อนผนัในเร่ืองตา่งๆที่เก่ียวเน่ืองกบัสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี และ/หรือหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจดัตัง้จดัการ และ/หรือ
วิธีการบริหารจดัการกองทนุไมว่า่จะเป็นเร่ืองของกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนด 
ระเบียบปฏิบตัิ เง่ือนไข หรือรายละเอียดตา่งๆ ฯลฯ ทัง้นี ้โดยถือวา่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย ทัง้นี ้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดงักลา่ว 
จะต้องเป็นไปตามที่ส านกังานประกาศก าหนด เห็นชอบ ผ่อนผนั สัง่การ ให้
สามารถกระท าได้  
 
20.2 การลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้
ลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
ตามที่กฎหมายที่เก่ียวข้อง และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี) ก าหนด  
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
การลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์
ทางภาษีเม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ด าเนินการตามเง่ือนไขที่กฎหมายภาษีอากร
ก าหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจงึมีหน้าที่ ดงัตอ่ไปนี ้ 
1) ศกึษาคูมื่อภาษีอากร – กองทนุรวมหุ้นระยะยาว และหนงัสือชีช้วนเสนอขาย

20.1 บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมโครงการจดัการ
กองทนุหรือวิธีการจดัการตามที่เห็นสมควรในกรณีที่สว่นราชการตา่ง ๆ เชน่ 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กระทรวงการคลงั และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่
มีอ านาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไขเพ่ิม/ลด ประกาศก าหนด เหน็ชอบ 
สัง่การ ผ่อนผนัในเร่ืองตา่งๆ และ/หรือหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจดัตัง้จดัการ และ/
หรือวิธีการบริหารจดัการกองทนุไมว่า่จะเป็นเร่ืองของกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนด 
ระเบียบปฏิบตัิ เง่ือนไข หรือรายละเอียดตา่งๆ ฯลฯ ทัง้นี ้โดยถือวา่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย ทัง้นี ้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดงักลา่ว 
จะต้องเป็นไปตามที่ส านกังานประกาศก าหนด เห็นชอบ ผ่อนผนั สัง่การ ให้สามารถ
กระท าได้  
 
 
20.2  วิธีการในการคดัเลือกบรรษัทภบิาล 
 
20.3  การบนัทกึบญัชีเงินลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
 
 
 
 

CG-LTF 
BIG CAP-D LTF 
VALUE-D LTF 
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หน่วยลงทนุให้ชดัเจนก่อนตดัสินใจลงทนุ  
2) ตรวจสอบการลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวของตนเองให้เป็นไปตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร  
3) แสดงข้อมลูการลงทนุตอ่กรมสรรพากร และด าเนินการเสียภาษีในกรณีทีมี่การ
ขายคืนหนว่ยลงทนุ หรือมีการลงทนุที่ไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไขในการได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย  
 
20.3 การเปลี่ยนแปลงประเภทกองทนุ  
เม่ือสิน้สดุก าหนดระยะเวลาการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ลงทนุกองทนุ
รวมหุ้นระยะยาว ตามที่หน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายประกาศ ก าหนดแล้ว 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทโครงการจากกองทนุรวม
หุ้นระยะยาว ไปเป็นกองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ พร้อมทัง้ด าเนินการเปลี่ยนชื่อ
กองทนุรวม โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว 
 
…….. หนงัสือรับรองการซือ้หน่วยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะจดัท าและจดัสง่หนงัสอืรับรองการซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวม
หุ้นระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายการตามหลกัเกณฑ์ที่สมาคมบริษัท
จดัการลงทนุ และ/หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้องประกาศก าหนด โดยจะน าสง่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ซือ้หน่วยลงทนุ
จนถึงสิน้สดุระยะเวลาการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามที่หน่วยงานที่มี
อ านาจตามกฎหมายประกาศก าหนด 
 
........ หนงัสือรับรองการโอนหน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การ
บริหารจดัการของบริษัทจดัการที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุขายคืน เพื่อไปลงทนุในหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวอื่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
......... หนงัสือรับรองการโอนหน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ที่ซือ้ก่อนวนัที่ 
1 มกราคม 2563 ภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ ทีผู่้ ถือหน่วยลงทนุขาย
คืน เพื่อไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวอื่น  
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บริษัทจดัการจะจดัท าและจดัสง่หนงัสอืรับรองการโอนหน่วยลงทนุในกองทนุรวม
หุ้นระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายการตามหลกัเกณฑ์ที่สมาคมบริษัท
จดัการลงทนุ และ/หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้องประกาศก าหนด ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัสง่ให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุ
ภายในระยะเวลาที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และจดัสง่
ให้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ซือ้หน่วยลงทนุจนถึงสิน้สดุระยะเวลาการได้รับสทิธิ
ประโยชน์ทางภาษี ตามที่หน่วยงานทีมี่อ านาจตามกฎหมายประกาศก าหนด 
 

บริษัทจดัการจะจดัท าและจดัสง่หนงัสอืรับรองการโอนหน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุ้น
ระยะยาวให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายการตามหลกัเกณฑ์ที่สมาคมบริษัท
จดัการลงทนุ และ/หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้องประกาศก าหนด ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัสง่ให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุภายใน
ระยะเวลาทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และจดัสง่ให้เฉพาะผู้
ถือหน่วยลงทนุที่ซือ้หน่วยลงทนุจนถึงสิน้สดุระยะเวลาการได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี ตามที่หน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายประกาศก าหนด 
 
20....... การบนัทกึบญัชีเงินลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุและการหกัเงินลงทนุเม่ือมี
การขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุส าหรับผู้ลงทนุที่ถือครองหน่วยลงทนุกอ่น
วนัที่ 1 มกราคม 2563 
บริษัทจดัการจะบนัทกึบญัชีเงินลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแตล่ะรายแยกรายการ
ตามวนัที่ลงทนุ และเม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกจาก
กองทนุ บริษัทจดัการจะค านวณต้นทนุและผลประโยชน์และหกัเงินลงทนุแตล่ะ
รายการตามวิธีการ "เข้าก่อน ออกก่อน" (first in first out: FIFO) โดยจะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนด ทัง้นี ้วนัที่ลงทนุหมายถึงวนัที่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวแตล่ะรายการ และในกรณีที่เป็นการ
รับโอนจากกองทนุรวมหุ้นระยะยาวอื่น ให้หมายความถึง วนัที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวของรายการที่รับโอนนัน้ 

     

                                                                                                                                                           ข้อผกูพนั 

13. สิทธิหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้
ถือหน่วยลงทุน 

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทนุ : 
....................................... 
 

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทนุ : 
ชนิดหน่วยลงทุนที่จัดตัง้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
....................................... 

UOBLTF-M 
CG-LTF 
BIG CAP-D LTF 
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ชนิดหน่วยลงทุนที่จัดตัง้ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิทีจะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทนุได้ ทัง้นีจ้ะต้องไมข่ดัตอ่
กฏหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(2) ขัน้ตอนในการโอนหน่วยลงทนุ 
(ก)ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องกรอกใบค าขอโอนหน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อม
ช าระคา่โอนตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้อง
ด าเนินการขอโอนหน่วยลงทนุด้วยตนเองที่ส านกังานของบริษัทจดัการ 
(ข) ในกรณีทีผู่้ รับโอนยงัไมเ่คยมีบญัชีหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ ผู้ รับโอนจะต้อง
กรอกใบเปิดบญัชีหน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้ยื่นเอกสารที่เก่ียวข้อง
ตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในใบเปิดบญัชี  และสง่มอบให้กบับริษัทจดัการ 
(ค) บริษัทจดัการจะตรวจสอบความถกูต้องของเอกสารทัง้หมด และสง่มอบเอกสาร
ใบตอบรับค าขอโอนให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกัฐาน 
(ง) บริษัทจดัการจะด าเนินการให้นายทะเบียนบนัทกึข้อมลูการโอนหน่วยลงทนุ 
พร้อมทัง้จดัท าหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุและน าสง่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทนัที
ที่การบนัทกึข้อมลูการโอนเสร็จสิน้ลง 
 

VALUE-D LTF 

13.4. ข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ : 
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ไมส่ามารถโอนเปลี่ยนมือได้ตามที่
กฎหมายก าหนด 

13.4. ข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ : 
ชนิดหน่วยลงทุนที่จัดตัง้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ไมส่ามารถโอนเปลี่ยนมือได้ตามที่
กฎหมายก าหนด 
 
ชนิดหน่วยลงทุนที่จัดตัง้ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจถกูปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุได้ในกรณีที่มีการถือหน่วยลงทนุ
เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 
 

UOBLTF-M 
CG-LTF 
BIG CAP-D LTF 
VALUE-D LTF 
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13.7. สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 
13.7.1 สิทธิในการจ าน าหน่วยลงทนุ 
ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ผู้ ถือหน่วยลงทนุของ
กองทนุไมส่ามารถน าหน่วยลงทนุไปจ าน า หรือน าไปเป็นประกนัได้ 
................................................................................................................. 
 

13.7. สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 
13.7.1 สิทธิในการจ าน าหน่วยลงทนุ 
ผู้ลงทนุที่ถือครองหน่วยลงทนุก่อนวนัที่ 1 มกราคม 2563 และยงัไมค่รบเง่ือนไขที่
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี (5 ปี หรือ 7 ปี) ไมส่ามารถน าหนว่ยลงทนุไป จ าน า หรือ
น าไปเป็นประกนัได้ 
ผู้ลงทนุที่ถือครองหน่วยลงทนุตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2563 สามารถน าหน่วยลงทนุไป 
จ าน า หรือน าไปเป็นประกนัได้ 
................................................................................................................. 
 

CG-LTF 
BIG CAP-D LTF 
VALUE-D LTF 

 

14. การออกและส่ง
มอบเอกสารแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุน 

14.2.4 นายทะเบียน.................................................................................... 
 
เอกสารแสดงสทิธิทางภาษี 
(1) นายทะเบียนจะออกและสง่มอบหนงัสือรับรองการซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุ
รวมหุ้นระยะยาวให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุ เพื่อน าหนงัสือรับรองนีแ้นบเป็นหลกัฐาน
ในการขอยกเว้นภาษี เพื่อใช้ประกอบการยื่นแบบภาษีเงินได้ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  
(2) นายทะเบียนจะออกและสง่มอบรายงานการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุ
รวมหุ้นระยะยาว ให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุที่ท าการขายคืนหน่วยลงทนุ หรือ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวอื่น เพื่อให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุแนบพร้อมหนงัสือรับรองการซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะ
ยาว ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

14.2.4 นายทะเบียน.................................................................................... 
 
เอกสารแสดงสทิธิทางภาษี 
ส าหรับผู้ลงทนุที่ถือครองหน่วยลงทนุกอ่นวนัที่ 1 มกราคม 2563 
นายทะเบียนจะออกและสง่มอบรายงานการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้น
ระยะยาว ให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุที่ท าการขายคืนหน่วยลงทนุ หรือสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุจากกองทนุไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวอื่น เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุแนบ
พร้อมหนงัสือรับรองการซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ในการขอสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี 

CG-LTF 

BIG CAP-D LTF 
VALUE-D LTF 

 

 14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ 
บริษัทจดัการจะใช้ระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) โดยจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์
ดงันี ้ 
( 1 ) เม่ือสิน้สดุการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะจด

14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ 
บริษัทจดัการจะใช้ระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) โดยจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้ 
( 1 ) เม่ือสิน้สดุการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะจด
แจ้งช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุให้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุใน

UOBLTF-M  
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แจ้งช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุให้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ เพื่อจดัสง่
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่สิน้สดุระยะเวลา
เสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะน าหนงัสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทนุดงักลา่วไปจ าหน่าย จา่ย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นหลกัประกนัมิได้ 
ซึง่บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียน การโอน หรือการจ าน า
หน่วยลงทนุดงักลา่ว 
( 2 ) กรณีมีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเพ่ิมภายหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทนุครัง้แรก นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดแจ้งช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
รายใหมเ่ป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัท าการถดัจากวนัที่
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ พร้อมทัง้ด าเนินการให้มีการส่งมอบหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทนุ เพื่อเป็นการยืนยนัจ านวนหน่วยลงทนุให้แกผู่้สัง่ซือ้ดงักลา่วทางไปรษณีย์ 
ภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุจะน าหนงัสือรับรองสิทธิในหนว่ยลงทนุดงักลา่วไปจ าหน่าย จา่ย โอน จ าน า 
หรือน าไปเป็นหลกัประกนัมิได้ ซึง่บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการ
ลงทะเบียน การโอน หรือการจ าน าหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ เพื่อจดัสง่
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่สิน้สดุระยะเวลาเสนอ
ขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  
( 2 ) กรณีมีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเพ่ิมภายหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทนุครัง้แรก นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดแจ้งช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรายใหม่
เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัท าการถดัจากวนัทีส่ัง่ซือ้
หน่วยลงทนุ พร้อมทัง้ด าเนินการให้มีการสง่มอบหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 
เพ่ือเป็นการยืนยนัจ านวนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้ดงักลา่วทางไปรษณีย์ ภายใน 5 
วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

 





1 

 

ตารางแสดงรายละเอียดเร่ืองที่ขอแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว และกองทุนเปิด ยูไนเตด็ ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว 

เร่ือง เดิม ใหม่ กองทุนที่ขอแก้ไข หมายเหตุ 

ค าจ ากัดความ / ค า
นิยาม :  

ค าศัพท์ ค าอธิบายค าศัพท์ 
กองทนุ LTF กองทนุรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)  

ค าศัพท์ ค าอธิบายค าศัพท์ 
กองทนุ LTF กองทนุรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที่จดัตัง้

ก่อนวนัที่ 1 มกราคม 2563 
 

70/30-D LTF 
UTSME-LTF 

 
 

1. ช่ือ ประเภท และ
อายุของโครงการ
จัดการกองทุนรวม 

1.9. เง่ือนไข (อายโุครงการ) 
มีอายโุครงการไมน้่อยกวา่ 10 ปี โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ปฏิบตัิตามเงื่อนไขในคูมื่อ
การลงทนุ – กองทนุหุ้นระยะยาว เทา่นัน้ จงึเป็น ผู้ มีสิทธิน าเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ
ไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ โดยการยื่นขอยกเว้นภาษี 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องค านึงถึงเง่ือนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามเงื่อนไขที่
กรมสรรพากรก าหนด โดยหากผู้ ถือหนว่ยลงทนุ มีรายการขายคืนหน่วยลงทนุ
ก่อนเง่ือนไขดงักลา่ว จะต้องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและจะต้องช าระคืน
เงินภาษีที่ได้รับลดหยอ่นและเงินเพ่ิมให้แก่กรมสรรพากร 
ทัง้นี ้หลงัจากสิน้สดุก าหนดระยะเวลาการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้
ลงทนุ ตามที่หน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายประกาศก าหนดแล้ว บริษัท
จดัการจะด าเนินการเปลี่ยนประเภทกองทนุเป็นกองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ 

1.9. เง่ือนไข (อายโุครงการ) 
- 
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 1.9. เง่ือนไข (อายโุครงการ) 
(1) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ...........................................คา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
(2) เม่ือมลูคา่หน่วยลงทนุ...........................................จากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
 
(3) ผู้ลงทนุที่ซือ้หน่วยลงทนุและได้ปฏบิตัิตามเงื่อนไขในคูมื่อการลงทนุเทา่นัน้ จงึ
เป็นผู้ มีสิทธิน าเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ โดยการยื่นขอยกเว้น
ภาษี ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องค านึงถึงเง่ือนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามเง่ือนไข
ที่กรมสรรพากรก าหนด โดยหากผู้ ถือหน่วยลงทนุมีรายการขายคืนหน่วยลงทนุ
ก่อนเง่ือนไขดงักลา่ว จะต้องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและจะต้องช าระคืน
เงินภาษีที่ได้รับลดหยอ่นและเงินเพ่ิมให้แก่กรมสรรพากร 

1.9. เง่ือนไข (อายโุครงการ) 
(1) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ...........................................คา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
(2) เม่ือมลูคา่หน่วยลงทนุ...........................................จากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
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(4) เม่ือครบก าหนดระยะเวลาการให้สทิธิประโยชน์ทางภาษี โดยประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร และ/หรือ กฎหมายอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง ทัง้ในปัจจบุนั และทีแ่ก้ไข
เพ่ิมเติมในอนาคต เพ่ือมิให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเข้าใจผิด บริษัทจดัการจะด าเนินการ
เปลี่ยนชื่อกองทนุ โดยถือวา่การเปลี่ยนชื่อกองทนุนี ้ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ
แล้ว และให้ถือวา่กองทนุดงักลา่วเป็นกองทนุรวมทัว่ไป ประเภทกองทนุรวมตรา
สารแหง่ทนุ 

3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการจัดการ
กองทุนรวม ชนิด
กองทุนรวม ประเภท
กองทุนรวม นโยบาย
การลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนใน
ต่างประเทศ การลงทุน
ในสัญญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า ประเภทและ
อัตราส่วนการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอ่ืน หรือการ
หาดอกผลโดยวิธีอื่นที่
จะลงทุน 
 

3.1. วตัถปุระสงค์ของโครงการ 
เพ่ือระดมเงินออมและเงินลงทนุในระยะยาวจากประชาชนทัว่ไป โดยจะน าเงนิทนุ
สว่นใหญ่ที่ระดมได้ไปลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทนุของบริษัทที่มีขนาด
กลางและขนาดเล็ก ซึง่มีปัจจยัพืน้ฐานดีและมีแนวโน้มในการเจริญเติบโตสงูทัง้ใน
และนอกตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยเน้นผลตอบแทนในรูปของก าไร
สว่นเกินทนุเป็นหลกั และเงินทนุบางสว่นจะลงทนุในตราสารการเงินตา่งๆ ทีใ่ห้
ผลตอบแทนสงูสม ่าเสมอ รวมทัง้การได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทนุ
ในกองทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
อยา่งไรก็ตาม เม่ือสิน้สดุระยะเวลาที่กรมสรรพากรให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวแล้ว บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข
โครงการเป็นกองทนุรวมทัว่ไป และเปลี่ยนชื่อกองทนุ โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไข
เพ่ิมเติมโครงการและถือวา่ได้รับมติโดยเสียงข้างมากจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

3.1. วตัถปุระสงค์ของโครงการ 
เพ่ือระดมเงินออมและเงินลงทนุในระยะยาวจากประชาชนทัว่ไป โดยจะน าเงนิทนุ
สว่นใหญ่ที่ระดมได้ไปลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทนุของบริษัทที่มีขนาด
กลางและขนาดเล็ก ซึง่มีปัจจยัพืน้ฐานดีและมีแนวโน้มในการเจริญเติบโตสงูทัง้ใน
และนอกตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยเน้นผลตอบแทนในรูปของก าไร
สว่นเกินทนุเป็นหลกั และเงินทนุบางสว่นจะลงทนุในตราสารการเงินตา่งๆ ทีใ่ห้
ผลตอบแทนสงูสม ่าเสมอ 
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 3.11. รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ 
รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุ 
………………………………………………………………………………. 

3.11. รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ 
รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุ 
………………………………………………………………………………. 
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รายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะพิเศษ 
............................................................................................................... 
 
ทัง้นี ้เม่ือสิน้สดุก าหนดระยะเวลาการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ลงทนุ
กองทนุรวมหุ้นระยะยาว ตามที่หน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายประกาศ
ก าหนดแล้ว บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทโครงการจาก
กองทนุรวมหุ้นระยะยาวไปเป็นกองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ พร้อมทัง้ด าเนินการ
เปลี่ยนชื่อกองทนุรวม โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว 

รายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะพิเศษ 
............................................................................................................... 
 
 

5. การเสนอขายหน่วย
ลงทุนครัง้แรก 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
5.2.1.  วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบค าขอเปิดบญัชี
กองทนุ คูมื่อเก่ียวกบัการลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว (“คูมื่อการลงทนุ – 
กองทนุรวมหุ้นระยะยาว”) และวนัเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทนุ 
5.2.1.1  วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบค าขอเปิดบญัชี
กองทนุ และคูมื่อเก่ียวกบัการลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว 
ผู้สนใจลงทนุในหน่วยลงทนุของ "กองทนุเปิด .............................................” 
สามารถติดตอ่ขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั หนงัสือชีช้วนเสนอขาย
หน่วยลงทนุ ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ และคูมื่อการ
ลงทนุ - กองทนุรวมหุ้นระยะยาว ได้ทีบ่ริษัทจดัการ ผู้จดัจ าหน่าย (ถ้าม)ี หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้าม)ี ตามวนั เวลา ท าการตามปกติของ
ธนาคารพาณิชย์ไทย ทัง้นี ้ตัง้แต ่............................ เป็นต้นไป 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
5.2.1  วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ 
และวนัเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทนุ  
 
5.2.1.1  วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบค าขอเปิดบญัชี
กองทนุ  
ผู้สนใจลงทนุในหน่วยลงทนุของ "กองทนุเปิด ..................................” สามารถ
ติดตอ่ขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั หนังสือชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุ 
ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ได้ที่บริษัทจดัการ ผู้จดัจ าหน่าย 
(ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้าม)ี ตามวนั เวลา ท าการตามปกติ
ของธนาคารพาณิชย์ไทย ทัง้นี ้ตัง้แต ่............................... เป็นต้นไป 
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 5.2.2.2  วิธีการเสนอขายหรือสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
(4)   ส าหรับผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ยงัไมเ่คยมีบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ กบับริษัทจดัการ จะต้องเปิดบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชผีู้ ถือหน่วย
ลงทนุก่อน  

5.2.2.2  วิธีการเสนอขายหรือสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
(4)  ส าหรับผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ยงัไมเ่คยมีบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ กบับริษัทจดัการ จะต้องเปิดบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ก่อน 
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ทัง้นี ้ในการซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวเป็นครัง้แรก บริษัทจดัการ 
และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะจดัให้มี / แจกจา่ยคูมื่อการลงทนุ 
– กองทนุรวมหุ้นระยะยาวให้กบัผู้ลงทนุซึง่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องศกึษาและ
ปฏิบตัิตามเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทนุในกองทนุ 
 

 5.2.6. เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ  
…) บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ท าการศกึษา และยินดีที่จะปฏบิตัิ
ตามเง่ือนไขตา่งๆ ตามที่ระบไุว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วน รวมถึงคูมื่อ
การลงทนุ – กองทนุรวมหุ้นระยะยาวนีแ้ล้ว และเพ่ือให้ได้รับสทิธิประโยชน์
ทางด้านภาษี ผู้ลงทนุมีหน้าทีต้่องปฏิบตัิตาม หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการ
ลงทนุที่ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร ซึง่สามารถศกึษาได้จากคูมื่อการลงทนุ – 
กองทนุรวมหุ้นระยะยาว 

5.2.6. เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ  
.....) บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ท าการศกึษา และยินดีที่จะปฏิบตัิ
ตามเง่ือนไขตา่งๆ ตามที่ระบไุว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนแล้ว 
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 5.2.6 เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ  
การลงทนุในกองทนุเพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมี
หน้าที่ต้องปฏิบตัติาม หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการลงทนุที่ก าหนดใน
กฎหมายภาษีอากร ซึง่สามารถศกึษาได้จากคูมื่อการลงทนุที่ได้รับ 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือปฏิเสธไม่
รับ และ/หรือระงบัการด าเนินการตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลิกค า
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือแตบ่างสว่น โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ทราบลว่งหน้าในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้
 

5.2.6 เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ  
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือปฏิเสธไมรั่บ 
และ/หรือระงบัการด าเนินการตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลิกค าสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือแตบ่างสว่น โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบ
ลว่งหน้าในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้

UTSME-LTF  

6. การเสนอขาย
ภายหลังการเสนอขาย
ครัง้แรก 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 
6.2.1  วนัเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก  
ทกุวนัท าการ  ระหวา่งเวลา.................ถึง.................(จะระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน) 
อนึ่ง การลงทนุในกองทนุเพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีนัน้ ผู้สัง่ซือ้ หรือ

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 
6.2.1  วนัเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก  
ทกุวนัท าการ  ระหวา่งเวลา.................ถึง.................(จะระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน) 
 

70/30-D LTF 
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ผู้ลงทนุมีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์  วิธีการ และเง่ือนไขที่ก าหนดใน
กฎหมายภาษีอากรด้วย (รายละเอียดสามารถศกึษาได้จากคูมื่อการลงทนุ-
กองทนุรวมหุ้นระยะยาว) 
 
6.2.2   วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และราคาขายหน่วยลงทนุ 
6.2.2.1    การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรก 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ยงัไมเ่คยมีบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุกบั
บริษัทจดัการ จะต้องเปิดบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยต้องมี
เอกสารตามข้อ 6.2.6 “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี” แนบ และจะต้อง
กรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบค า
ขอใช้บริการอ่ืน ๆ ให้ครบถ้วนชดัเจน 
ทัง้นี ้ในการเปิดบญัชีเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวเป็นครัง้แรก 
บริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะจดัให้มี / แจกคูมื่อ
การลงทนุ – กองทนุรวมหุ้นระยะยาวให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
จะต้องศกึษาและปฏิบตัิตามเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทนุใน
กองทนุ 
6.2.2.2   มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
(1)................................................................................................................ 
(2)   วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ 
และคูมื่อการลงทนุ – กองทนุรวมหุ้นระยะยาว 
ผู้สนใจลงทนุสามารถตดิตอ่ขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการ และ/หรือ
หนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั และ/หรือใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือใบ
ค าขอเปิดบญัชีกองทนุ และคูมื่อการลงทนุ – กองทนุรวมหุ้นระยะยาว และ/หรือ
เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ได้โดยผ่านบริษัทจดัการ หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
(www.uobam.co.th) หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้ตามวนั

 
 
 
 
6.2.2   วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และราคาขายหน่วยลงทนุ 
6.2.2.1    การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรก 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ยงัไมเ่คยมีบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุกบั
บริษัทจดัการ จะต้องเปิดบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยต้องมี
เอกสารตามข้อ 6.2.6 “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี” แนบ และจะต้องกรอก
รายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบค าขอใช้
บริการอ่ืน ๆ ให้ครบถ้วนชดัเจน 
 
 
 
 
 
6.2.2.2   มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
(1)................................................................................................................ 
(2)   วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ ใบค าขอเปิดบญัชี
กองทนุ  
ผู้สนใจลงทนุสามารถตดิตอ่ขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการ และ/หรือหนงัสือ
ชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั และ/หรือใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือใบค าขอเปิด
บญัชีกองทนุ และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ได้โดยผ่านบริษัทจดัการ หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ (www.uobam.co.th) หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้ตามวนัและเวลาท าการของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการ
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และเวลาท าการของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้า
มี) และ/หรือวิธีอ่ืนใดที่บริษัทจดัการก าหนด 
 
6.2.7    เง่ือนไขการซือ้หน่วยลงทนุ  
6.2.7.1    บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ศกึษา และยินดีที่จะปฏิบตัิ
ตามเง่ือนไขตา่งๆ ตามที่ระบไุว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วน รวมถึงคูมื่อ
การลงทนุ – กองทนุรวมหุ้นระยะยาวแล้ว และเพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้าน
ภาษี ผู้ลงทนุมีหน้าที่ต้องปฏิบตัติาม หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการลงทนุที่
ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร ซึง่สามารถศกึษาได้จากคูมื่อการลงทนุ – กองทนุ
รวมหุ้นระยะยาว 

ขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือวิธีอ่ืนใดที่บริษัทจดัการก าหนด 
 
 
6.2.7    เง่ือนไขการซือ้หน่วยลงทนุ  
6.2.7.1    บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ศกึษา และยินดีที่จะปฏิบตัิตาม
เง่ือนไขตา่งๆ ตามที่ระบไุว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนแล้ว 

7. การรับซือ้คืนหน่วย
ลงทุน 

7.9 รายละเอียดเพิ่มเติม : 
…………………………………………….. 
เง่ือนไขการขายคืนหน่วยลงทนุ 
.............    บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ท าการศกึษา และยินดจีะ
ปฏิบตัิตามเงื่อนไขตา่ง ๆ ตามที่ระบไุว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วน รวมถึง
คูมื่อการลงทนุ – กองทนุรวมหุ้นระยะยาว และเพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้าน
ภาษี ผู้ลงทนุมีหน้าที่ต้องปฏิบตัติาม หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการลงทนุที่
ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร ซึง่สามารถศกึษาได้จากคูมื่อการลงทนุ – กองทนุ
รวมหุ้นระยะยาว 
 
อนึ่ง ในกรณีที่การขายคืนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุไมเ่ป็นไปตามเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้กฎหมายภาษีอากร ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีหน้าที่ต้องคืนภาษี และ/หรือเสีย
ภาษีเพ่ิมเติมตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย 
 
 

7.9 รายละเอียดเพิ่มเติม : 
…………………………………………….. 
เง่ือนไขการขายคืนหน่วยลงทนุ 
............  บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ท าการศกึษา และยินดีจะปฏิบตัิ
ตามเง่ือนไขตา่ง ๆ ตามที่ระบไุว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนแล้ว 

70/30-D LTF 
UTSME-LTF 
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8. การสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุน 

8.2.1.4      อ่ืน ๆ 
(7)   เม่ือบริษัทจดัการด าเนินการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทางแล้ว 
นายทะเบียนจะออกและสง่มอบ “รายงานการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
หุ้นระยะยาว” ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทีท่ าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุ
ไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวอื่น เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุแนบพร้อมหนงัสือ
รับรองการซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ในการขอสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลา่ว เพ่ือเป็น
หลกัฐานในการขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุ 

8.2.1.4      อ่ืน ๆ 
(7)   เม่ือบริษัทจดัการด าเนินการขายคืนหน่วยลงทนุที่ซือ้ก่อนวนัที่ 1 มกราคม 
2563 ของกองทนุเปิดต้นทางแล้ว นายทะเบียนจะออกและสง่มอบ “รายงานการ
ขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาว” ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ท าการ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวอื่น เพื่อให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุแนบพร้อมหนงัสือรับรองการซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว 
ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ
ดงักลา่ว  

70/30-D LTF 
 

 

13. เงอืนไขและ
ข้อจ ากัดในการจัดสรร
และการโอนหน่วย
ลงทุน 

1. บริษัทจดัการจะ.................................................................บริษัทจดัการ  
2. บริษัทจดัการ...............................................................ของบริษัทจดัการ  
3. บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายก าหนด   

1. บริษัทจดัการจะ.................................................................บริษัทจดัการ  
2. บริษัทจดัการ...............................................................ของบริษัทจดัการ  
3. ผู้ลงทนุที่ถือครองหน่วยลงทนุก่อนวนัที่ 1 มกราคม 2563 และยงัไมค่รบเง่ือนไขที่
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี (5 ปี หรือ 7 ปี) ไมส่ามารถน าหน่วยลงทนุไปจ าหน่าย 
จา่ย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกนั 
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20. ข้อก าหนดอื่น ๆ 20.1 บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมโครงการ
จดัการกองทนุหรือวิธีการจดัการตามทีเ่ห็นสมควรในกรณีทีส่ว่นราชการตา่ง ๆ 
เชน่ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กระทรวงการคลงั และ/หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไขเพ่ิม/ลด 
ประกาศก าหนด เห็นชอบ สัง่การ ผ่อนผนัในเร่ืองตา่งๆที่เก่ียวเน่ืองกบัสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี และ/หรือหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจดัตัง้จดัการ และ/หรือ
วิธีการบริหารจดัการกองทนุไมว่า่จะเป็นเร่ืองของกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนด 
ระเบียบปฏิบตัิ เง่ือนไข หรือรายละเอียดตา่งๆ ฯลฯ ทัง้นี ้โดยถือวา่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว  
 

20.1 บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมโครงการจดัการ
กองทนุหรือวิธีการจดัการตามที่เห็นสมควรในกรณีที่สว่นราชการตา่ง ๆ เชน่ 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กระทรวงการคลงั และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่
มีอ านาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไขเพ่ิม/ลด ประกาศก าหนด เหน็ชอบ 
สัง่การ ผ่อนผนัในเร่ืองตา่งๆ และ/หรือหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจดัตัง้จดัการ และ/
หรือวิธีการบริหารจดัการกองทนุไมว่า่จะเป็นเร่ืองของกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนด 
ระเบียบปฏิบตัิ เง่ือนไข หรือรายละเอียดตา่งๆ ฯลฯ ทัง้นี ้โดยถือวา่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว  
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20.2 การลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้
ลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
ตามที่กฎหมายที่เก่ียวข้อง และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี) ก าหนด  
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
การลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์
ทางภาษีเม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ด าเนินการตามเง่ือนไขที่กฎหมายภาษีอากร
ก าหนดไว้ครบถ้วนแล้ว ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจงึมีหน้าที่ ดงัตอ่ไปนี ้ 
1) ศกึษาคูมื่อภาษีอากร – กองทนุรวมหุ้นระยะยาว และหนงัสือชีช้วนเสนอขาย
หน่วยลงทนุให้ชดัเจนก่อนตดัสินใจลงทนุ  
2) ตรวจสอบการลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวของตนเองให้เป็นไปตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร  
3) แสดงข้อมลูการลงทนุตอ่กรมสรรพากร และด าเนินการเสียภาษีในกรณีทีมี่การ
ขายคืนหนว่ยลงทนุ หรือมีการลงทนุที่ไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไขในการได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย  
 
20.3 การเปลี่ยนแปลงประเภทกองทนุ  
เม่ือสิน้สดุก าหนดระยะเวลาการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ลงทนุกองทนุ
รวมหุ้นระยะยาว ตามที่หน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายประกาศ ก าหนดแล้ว 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทโครงการจากกองทนุรวม
หุ้นระยะยาว ไปเป็นกองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ พร้อมทัง้ด าเนินการเปลี่ยนชื่อ
กองทนุรวม โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว 
 
20.5 หนงัสือรับรองการซือ้หน่วยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะจดัท าและจดัสง่หนงัสอืรับรองการซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวม
หุ้นระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายการตามหลกัเกณฑ์ที่สมาคมบริษัท

20.2  การบนัทกึบญัชีเงินลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
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จดัการลงทนุ และ/หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้องประกาศก าหนด โดยจะน าสง่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ซือ้หน่วยลงทนุ
จนถึงสิน้สดุระยะเวลาการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามที่หน่วยงานที่มี
อ านาจตามกฎหมายประกาศก าหนด 
 
20.6 หนงัสือรับรองการโอนหน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การ
บริหารจดัการของบริษัทจดัการที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุขายคืน เพื่อไปลงทนุในหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวอื่น  
บริษัทจดัการจะจดัท าและจดัสง่หนงัสอืรับรองการโอนหน่วยลงทนุในกองทนุรวม
หุ้นระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายการตามหลกัเกณฑ์ที่สมาคมบริษัท
จดัการลงทนุ และ/หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้องประกาศก าหนด ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัสง่ให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุ
ภายในระยะเวลาที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และจดัสง่
ให้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ซือ้หน่วยลงทนุจนถึงสิน้สดุระยะเวลาการได้รับสทิธิ
ประโยชน์ทางภาษี ตามที่หน่วยงานทีมี่อ านาจตามกฎหมายประกาศก าหนด 
 

 
 
 
 
 
20.3 หนงัสือรับรองการโอนหน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ที่ซือ้ก่อนวนัที่ 1 
มกราคม 2563 ภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ ที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุขาย
คืน เพื่อไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวอื่น  
บริษัทจดัการจะจดัท าและจดัสง่หนงัสอืรับรองการโอนหน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุ้น
ระยะยาวให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายการตามหลกัเกณฑ์ที่สมาคมบริษัท
จดัการลงทนุ และ/หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้องประกาศก าหนด ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัสง่ให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุภายใน
ระยะเวลาทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และจดัสง่ให้เฉพาะผู้
ถือหน่วยลงทนุที่ซือ้หน่วยลงทนุจนถึงสิน้สดุระยะเวลาการได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี ตามที่หน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายประกาศก าหนด 

 20.1 สิทธิประโยชน์ด้านภาษีของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
20.1.1 สิทธิและหน้าที่เก่ียวกบัภาษีของผู้ลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวจะ
เป็นไปตามกฎกระทรวง กฎหมาย ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ถ้ามี)  
20.1.2 การลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้
ลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่
กฎหมายที่เก่ียวข้อง และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี) ก าหนด  
20.1.3 หน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวนีจ้ะน าไปจ าหน่าย จา่ยโอน 
จ าน าหรือน าไปประกนัมิได้ และบริษัทจดัการของสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการ

20.1 ในการจดัการกองทนุรวม............................................... UTSME-LTF 
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ลงทะเบียนการโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทนุ  
20.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
การลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนัน้ ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุจะต้องปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขตามที่กฎหมายที่
เก่ียวข้องประกาศก าหนดดงันี ้ 
20.2.1 ศกึษาและท าความเข้าใจกฎหมายที่เก่ียวข้อง คูมื่อการลงทนุ และหนงัสือ
ชีช้วนอยา่งละเอียดก่อนตดัสินใจลงทนุ และปฏบิตัิตามเงื่อนไขที่ก าหนดอยา่ง
ครบถ้วน  
20.2.2 ตรวจสอบรายละเอียดการลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุให้เป็นไปตามที่กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องก าหนด และ/หรือที่บริษัทจดัการ
ก าหนด  
20.2.3 ปฏิบตัิตามเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือด าเนินการคืน
สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนถกูต้องตามที่กฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 
 
20.3 ในการจดัการกองทนุรวม.................................................................. 

     

                                                                                                                                                           ข้อผกูพนั 

13. สิทธิหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้
ถือหน่วยลงทุน 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทนุ : 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุให้กบับริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนได้ทกุวนัท าการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามที่ก าหนด
ไว้ในหนงัสือชีช้วนและตามเงื่อนไขที่ระบไุว้ในคูมื่อภาษี - กองทนุรวมหุ้นระยะยาว 
 
อยา่งไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทนุเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนัน้ ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุมีภาระผกูพนัที่จะต้องปฏบิตัิตามเงื่อนไข และวิธีการที่ก าหนดไว้ใน

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทนุ : 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อ 7 “การรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ” ของสว่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวม 
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กฎหมายภาษีอากร ในกรณีที่การขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่
เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้กฎหมายภาษีอากร ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีหน้าที่ต้อง
เสียภาษีเพ่ิมเติมตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย 

 13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทนุ : 
....................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทนุ : 
ชนิดหน่วยลงทุนที่จัดตัง้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
....................................... 
ชนิดหน่วยลงทุนที่จัดตัง้ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิทีจะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทนุได้ ทัง้นีจ้ะต้องไมข่ดัตอ่
กฏหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(2) ขัน้ตอนในการโอนหน่วยลงทนุ 
(ก)ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องกรอกใบค าขอโอนหน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อม
ช าระคา่โอนตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้อง
ด าเนินการขอโอนหน่วยลงทนุด้วยตนเองที่ส านกังานของบริษัทจดัการ 
(ข) ในกรณีทีผู่้ รับโอนยงัไมเ่คยมีบญัชีหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ ผู้ รับโอนจะต้อง
กรอกใบเปิดบญัชีหน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้ยื่นเอกสารที่เก่ียวข้อง
ตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในใบเปิดบญัชี  และสง่มอบให้กบับริษัทจดัการ 
(ค) บริษัทจดัการจะตรวจสอบความถกูต้องของเอกสารทัง้หมด และสง่มอบเอกสาร
ใบตอบรับค าขอโอนให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกัฐาน 
(ง) บริษัทจดัการจะด าเนินการให้นายทะเบียนบนัทกึข้อมลูการโอนหน่วยลงทนุ 
พร้อมทัง้จดัท าหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุและน าสง่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทนัที
ที่การบนัทกึข้อมลูการโอนเสร็จสิน้ลง 
 
 

70/30-D LTF 
UTSME-LTF 
 

 

 13.4. ข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ : 
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ไมส่ามารถโอนเปลี่ยนมือได้ตามที่

13.4. ข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ : 
ชนิดหน่วยลงทุนที่จัดตัง้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 

70/30-D LTF 
UTSME-LTF 
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เร่ือง เดิม ใหม่ กองทุนที่ขอแก้ไข หมายเหตุ 

กฎหมายก าหนด หน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ไมส่ามารถโอนเปลี่ยนมือได้ตามที่
กฎหมายก าหนด 
 
ชนิดหน่วยลงทุนที่จัดตัง้ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจถกูปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุได้ในกรณีที่มีการถือหน่วยลงทนุ
เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 

 

14. การออกและส่ง
มอบเอกสารแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุน 

14.2.4 นายทะเบียน.................................................................................... 
 
เอกสารแสดงสทิธิทางภาษี 
(1) นายทะเบียนจะออกและสง่มอบหนงัสือรับรองการซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุ
รวมหุ้นระยะยาวให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุ เพื่อน าหนงัสือรับรองนีแ้นบเป็นหลกัฐาน
ในการขอยกเว้นภาษี เพื่อใช้ประกอบการยื่นแบบภาษีเงินได้ตามที่กฎหมาย
ก าหนด  
(2) นายทะเบียนจะออกและสง่มอบรายงานการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุ
รวมหุ้นระยะยาว ให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุที่ท าการขายคืนหน่วยลงทนุ หรือ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวอื่น เพื่อให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุแนบพร้อมหนงัสือรับรองการซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะ
ยาว ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

14.2.4 นายทะเบียน.................................................................................... 
 
เอกสารแสดงสทิธิทางภาษี 
ส าหรับผู้ลงทนุที่ถือครองหน่วยลงทนุกอ่นวนัที่ 1 มกราคม 2563 
นายทะเบียนจะออกและสง่มอบรายงานการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้น
ระยะยาว ให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุที่ท าการขายคืนหน่วยลงทนุ หรือสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุจากกองทนุไปยงักองทนุรวมหุ้นระยะยาวอื่น เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุแนบ
พร้อมหนงัสือรับรองการซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ในการขอสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี 

70/30-D LTF 
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