หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
กองทุนเปิ ด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
Good Corporate Governance Long Term Equity Fund : CG-LTF-M
" การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็ นต้ นไป
ผู้ลงทุนไม่ สามารถนํามาลดหย่ อนภาษีได้ "
ประเภทกองทุน

:

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ประเภทรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

อายุโครงการ

:

ไม่กําหนด

วันที่ได้ รับอนุมัตใิ ห้ จัดตัง้ และจัดการกองทุนรวม

: 22 กันยายน 2547

วันจดทะเบียนกองทุนรวม

: 27 ตุลาคม 2547

นโยบายการลงทุน :
กองทุนมีนโยบายที่จะเน้ นการลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีระบบธรรมาภิบาลที่ดีตาม
กรอบการจัดเกณฑ์บรรษัทภิบาลของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ไทยเรทติ ้งแอนด์อินฟอร์ เมชัน่ เซอร์ วิส จํากัด (TRIS) สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD) เป็ นต้ น ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ ว กรอบการจัดเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ จะมีสาระสําคัญในการพิจารณาในเรื่ องต่าง ๆ
อาทิเช่น การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส หรื อความรับผิดชอบของกรรมการ หรื อการปฏิบตั ิที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น
หรื อบทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย หรื อสิทธิของ ผู้ถือหุ้น เป็ นต้ น
อนึ่ง กองทุนจะนํ าเงิ นที่ ได้ จากการจํ าหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหรื อมี ไว้ ซึ่งหุ้นสามัญของบริ ษั ทจดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงกอง ETF หรื อกองทุนรวมดัชนีที่อ้างอิงกับผลตอบแทนหุ้นหรื อกลุม่ หุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนด้ วย โดยมีฐานะ
การลงทุนสุทธิในหุ้นสามัญเฉลี่ยรอบปี บัญชีไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวม นอกจากนี ้ กองทุน
อาจลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) หรื อ Credit Linked Note อนึ่ง กองทุน
อาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีสินค้ าหรื อตัวแปรเป็ นหลักทรัพย์หรื อดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ และ/หรื ออัตราดอกเบี ้ย
และ/หรื ออันดับความน่าเชื่อถือหรื อเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชําระหนี ้ของตราสารแห่งหนี ้ และ/หรื อสินค้ าหรื อตัวแปรอื่นใดที่
สํา นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กํ า หนด โดยมี วัตถุป ระสงค์ เพื่ อ ป้ องกัน ความเสี่ยง (hedging) ทัง้ นี ้ ตามที่ สํา นักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด หรื อเห็นชอบ

ผลตอบแทนที่ผ้ ูลงทุนจะได้ จากเงินลงทุน :
เมื่อกองทุนได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุน อันได้ แก่ กําไรจากส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ เงินปั นผล และดอกเบี ้ยรับจะทํา
ให้ มลู ค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ ้น ดังนัน้ เมื่อทําการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนจึงมีโอกาสได้ รับกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่
เพิ่มขึ ้น

สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีท่ ี 17 สิน้ สุดวันที่ 31 สิงหาคม 2564
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
คําถามและคําตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สาํ คัญของกองทุนรวม
1. กองทุนรวมนีเ้ ป็ นกองทุนรวมที่มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อมีการแบ่ งชนิดของหน่ วยลงทุนหรื อไม่ อย่ างไร ?
กองทุนนี ้ไม่กําหนดประเภทของผู้ลงทุน แต่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนโดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนดังนี ้
 หน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี (ชื่อย่อ : CG-LTF) สําหรับผู้ถือหน่วยที่ซื ้อหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
และได้ สทิ ธิลดหย่อนภาษี
 หน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ ลดหย่อนภาษี (ชื่อย่อ : CG-LTF-NT) สําหรับผู้ถือหน่วยที่ซื ้อหน่วยลงทุนตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม
2563 และไม่ได้ สทิ ธิลดหย่อนภาษี
 หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : CG-LTF-SSF) สําหรับผู้ลงทุนที่ต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อส่งเสริ ม
การออมระยะยาวของผู้ลงทุน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการยังไม่เปิ ดให้ บริ การหน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ ลดหย่อนภาษี และหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หากบริ ษัท
จัดการเปิ ดให้ บริ การหน่วยลงทุนดังกล่าว จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าก่อนการเปิ ดให้ บริ การ โดยจะประกาศ
ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
2. กองทุนรวมนีม้ ีจาํ นวนเงินทุนโครงการเท่ าใด ?
5,000 ล้ านบาท บริ ษัท จัดการอาจดํ า เนิน การเพิ่มจํ า นวนเงิ น ทุนของโครงการจัดการกองทุน ที่ ได้ จดทะเบี ยนไว้ กับ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
3. กองทุนรวมนีเ้ หมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสําหรั บเงินลงทุนลักษณะใดและผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่ าใด?
 สําหรับผู้ถือหน่วยที่ซื ้อหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 และได้ สทิ ธิลดหย่อนภาษี
เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ผู้ลงทุนจะต้ องถือครองหน่วยลงทุน
ไว้ เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี ปฏิทิน ทังนี
้ ้ กรณีลงทุนตังแต่
้ ปี 2559 เป็ นต้ นไป ผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องถือหน่วย
ลงทุน ไม่น้อยกว่า 7 ปี ปฏิทิน ดังนัน้ เงินลงทุนที่นํามาลงทุนควรจะเป็ นเงินออมระยะปานกลางถึงระยะยาว และเป็ น
เงินลงทุนส่วนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ ในระดับปานกลางถึงค่อนข้ างสูง
 สําหรับผู้ถือหน่วยที่ซื ้อหน่วยลงทุนตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ได้ สทิ ธิลดหย่อนภาษี
เงินลงทุนที่นํามาลงทุนควรจะเป็ นเงินออมระยะปานกลางถึงระยะยาว และสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนใน
ตราสารทุนได้
 สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม ผู้ลงทุนจะต้ องถือครองหน่วยลงทุน
ไว้ เป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี นับจากวันที่ซื ้อหน่วยลงทุน ดังนัน้ เงินลงทุนที่นํามาลงทุนควรจะเป็ นเงินออม
ระยะยาว และเป็ นเงินลงทุนส่วนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ ในระดับปานกลางถึงสูง

4. ปั จจัยใดที่มีผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?
1. การเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารที่กองทุนลงทุน
การได้ รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะตลาด อัตราดอกเบี ้ย ความผันผวนของค่าเงิน มีผลให้ ราคา
ตราสารมี การเปลี่ยนแปลงขึ น้ ลงได้ เช่ น ราคาของหุ้นในตลาดหลักทรั พย์ จะเปลี่ ยนแปลงไปตามสภาวะตลาด
ตลอดเวลา ซึง่ การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน จะสะท้ อนอยู่ในมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน (NAV)
เป็ นต้ น
2. ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศักยภาพ และความเข้ มแข็งของ
องค์กรธุรกิจนัน้ ๆ ซึง่ จะถูกสะท้ อนออกมาในราคาของหุ้นที่มีการขึ ้นหรื อลงในขณะนัน้ ๆ
3. การขาดสภาพคล่องของตราสาร
การที่ตราสารที่กองทุนถืออยู่นนขาดสภาพคล่
ั้
อง โดยการซื ้อขายเปลี่ยนมือของตราสารมีจํานวนครัง้ และปริ มาณ
น้ อย อาจทําให้ กองทุนไม่สามารถขายตราสารในช่วงเวลาและราคาที่ต้องการได้
5. กองทุ นรวมนี เ้ ป็ นกองทุ นรวมที่ มี ผ้ ู ประกั นเงินลงทุ นหรื อเป็ นกองทุ นรวมที่ ม่ ุ งเน้ นจะคุ้ มครองเงินต้ นหรื อไม่
อย่ างไร?
กองทุนนี ้เป็ นกองทุนที่ไม่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุน และไม่ได้ เป็ นกองทุนคุ้มครองเงินต้ น
6. กองทุนรวมนีม้ ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่ างไร ?
วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชีวนั ที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับข้ อกําหนดในการซือ้ ขายและโอนหน่ วยลงทุน
1. กองทุนรวมนีม้ ีวธิ ีการขายและรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนอย่ างไร ?
 การสั่งซือ้ หน่ วยลงทุนชนิดลดหย่ อนภาษี (CG-LTF)
เนื่องจากเงื่อนไขการได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จากการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) จะสิ ้นสุดลงในปี 2562
บริษัทจัดการจึงใคร่ขอแจ้ งหยุดรับคําสัง่ ซื ้อและ/หรื อสับเปลี่ยนเข้ ากองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) (ยกเว้ นการสับเปลี่ยน
ระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายในบริ ษัทจัดการ หรื อภายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัทจัดการอื่น ที่มีการซื ้อ
มาก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563)
 การสั่งซือ้ หน่ วยลงทุนชนิดไม่ ได้ ลดหย่ อนภาษี (CG-LTF-NT) และหน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (CG-LTF-SSF)
ทุกวันทําการ ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทําการธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น. ท่านสามารถลงทุนเป็ นจํานวนเงินขันตํ
้ ่า ดังนี ้
การสั่งซือ้ ครั ง้ แรก
ไม่กําหนด

การสั่งซือ้ ครั ง้ ถัดไป
ไม่กําหนด

การทํารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ให้ ถือเป็ นรายการของวันทําการซื ้อนัน้ และการทํารายการหลังเวลา
15.30 น. ให้ ถือเป็ นรายการของวันทําการซื ้อถัดไป
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการยังไม่ เปิ ดให้ บริการหน่ วยลงทุนชนิดไม่ ได้ ลดหย่ อนภาษีและหน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
หากบริ ษัทจัดการเปิ ดให้ บริ การดังกล่ าวจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนทราบล่ วงหน้ าก่ อนการเปิ ดให้ บริ การ โดย
จะประกาศผ่ านทางเว็บไซด์ ของบริษัทจัดการ
ทังนี
้ ้ การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อบริ ษัทจัดการได้ รับเงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนครบถ้ วนและได้ ทํารายการขาย
หน่วยลงทุนแล้ วเพื่อให้ บริ ษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สงั่ ซื ้อจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ เว้ นแต่
ได้ รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการ
ท่านสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี ้
- บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน (ถ้ ามี)
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องชําระเงินค่าซื ้อครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่สงั่ ซื ้อ โดยชําระเป็ นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรื อคําสัง่ หัก
บัญชีธนาคาร หรื อวิธีอ่ืนใดที่บริ ษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องลงวันที่ตามวันที่ที่สงั่ ซื ้อและขีดคร่ อมเฉพาะสัง่
จ่ายเพื่อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันที่บริษัทจัดการเปิ ดไว้ เพื่อการนี ้ของธนาคารดังต่อไปนี ้
- ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
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-

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารอื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบต่อไป

โดยระบุชื่ อ ที่ อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้สั่งซื อ้ ลงบนด้ านหลังของเช็ คเพื่ อความสะดวกในการติ ดต่ อและเพื่ อ
ผลประโยชน์ของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
กรณีสงั่ ซื ้อด้ วยวิธีอื่นที่มิใช่เงินสด ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องลงวันที่ให้ บริษัทจัดการสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในวันทําการซื ้อหน่วย
ลงทุนนัน้
-

สั่งซือ้ หน่ วยลงทุนผ่ านบริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan)
ผู้ลงทุนสามารถวางแผนการลงทุนซือ้ หน่วยลงทุนล่วงหน้ าได้ โดยสามารถเลือกระบุความถี่ในการลงทุนเป็ นราย
เดือนหรื อรายไตรมาสผ่านบริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan)
โดยผู้ลงทุนที่ประสงค์จะใช้ บริ การนี ้ จะต้ องกรอกใบคําขอใช้ บริ การการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular
Saving Plan) และจะต้ องสมัครบริ การหักบัญชีอตั โนมัติ (Direct Debit) ของธนาคารทหารไทย ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี อยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย์ (หรื อช่องทางอื่นใดที่อาจเปิ ดให้ บริ การในอนาคต)
ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรี ยกเก็บสําหรับการหักบัญชีอตั โนมัติ (Direct Debit) ถือเป็ นภาระของผู้ถือหน่วย
ลงทุน แต่ในปั จจุบันบริ ษัทจัดการเป็ นผู้ชําระค่าธรรมเนียมธนาคารตามเกณฑ์ข้างต้ นแทนผู้ถือหน่วยลงทุน และ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

-

ผ่ านระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่ าน www.uobam.co.th
ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
การทํารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือแจ้ งอนุญาตให้ ใช้ บริ การ หรื อคู่มือการใช้ งาน
ระบบพรี เมียร์ ซึ่งในปั จจุบนั กําหนดไว้ ภายในเวลา 15.30 น. ในวันทําการซื ้อให้ ถือเป็ นรายการของวันทําการซื ้อนัน้
การทํารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ให้ ถือเป็ นรายการของวันทําการซื ้อถัดไป

-

ผ่ านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual Fund by Phone)
ทุกวันทําการขายหน่วยลงทุน

- การสั่งซือ้ โดยวิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ชนิดหน่ วยลงทุนที่จัดตัง้ ก่ อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการและ/หรื อหนังสือ
ชี ้ชวน
1. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหนึ่ง(“กองทุน
เปิ ดต้ นทาง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) โดยบริ ษัท
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จัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้ นทาง ไป
ชํ าระค่าซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง โดยใช้ ราคาขาย ราคารั บซือ้ คืน และเงื่ อนไข ตามที่ระบุไว้ ใน
โครงการจัดการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวน
2. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการกับกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการอื่น
2.1

กรณีที่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการ เป็ นกองทุนเปิ ดต้ นทาง
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้
การบริ หารของบริ ษัทจัดการ (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอีก
กองทุนหนึง่ ที่อยูภ่ ายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการอื่น (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ใน
โครงการจัดการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวน
บริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึง่ ได้ หกั ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ขาออกจากกองทุนเปิ ดต้ นทาง (ถ้ ามี) และหักส่วนต่างค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ไปชําระให้ แก่กองทุน
รวมหุ้นระยะยาวที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะซื ้อหน่วยลงทุน หรื อบริ ษัทจัดการที่รับผิดชอบดําเนินการ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวดังกล่าว (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ตามที่ระบุไว้ ในคําขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ รับคําสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์แล้ ว

2.2

กรณีที่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้ การบริ หารของบริษัทจัดการเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง
การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการอื่น (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ผู้ลงทุนจะต้ องดําเนินการให้ บริ ษัท
จัดการอื่นของกองทุนเปิ ดต้ นทาง ชําระเงินที่ได้ จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดต้ นทางเข้ า
บัญชีเงินฝากที่บริ ษัทจัดการได้ เปิ ดไว้ ภายใน 5 วันทําการนับตั ้งแต่วนั ถัดจากวันรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
เพื่อ มาลงทุน ในหน่ว ยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริ ษัทจัดการ (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”)
รวมทังดํ
้ าเนินการให้ มีการจัดทําและส่งมอบเอกสารหลักฐานการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ แก่บริ ษัทจัดการ
โดยเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวนี ้จะถูกหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้ า (ถ้ ามี) และหัก
ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุนไว้ ด้วย (ถ้ ามี)

ชนิดหน่ วยลงทุนที่จัดตัง้ ตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”)
เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ โดย
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้ หกั ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุน
เปิ ดต้ นทาง (ถ้ ามี) เพื่อนําไปชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง
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ทังนี
้ ้ ในการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการสับเปลี่ยนได้ เฉพาะกรณีเป็ นการ
ทํารายการภายใต้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนบุคคลเดียวกันภายใต้ หมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกันเท่านัน้ บริ ษัทจัดการไม่
อนุญาตให้ มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้ ามหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่จะได้ รับพิจารณาจากบริ ษัทจัดการเป็ น
รายกรณี
ในการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทําการเปิ ดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของบริ ษัท
จัดการนัน้ อาจมีกรณีที่ไม่สามารถทํารายการสับเปลี่ยนได้ ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั ระบบงานของตัวแทนที่ทําการเปิ ดบัญชีของผู้
ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ
อนึง่ บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมให้ มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปมาระหว่าง “กองทุนเปิ ด บรรษัทภิ
บาล หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ได้ ลดหย่อนภาษี ” กับกองทุนเปิ ดอื่นๆ ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการนอกเหนือจาก
กองทุนเปิ ดที่กําหนดข้ างต้ นได้ โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่าง
กองทุนเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทางดังกล่าว จะต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ และ/หรื อ
หนังสือชี ้ชวนของกองทุนเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจจะหยุดรับคําสัง่ สับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราว หรื อถาวรก็ได้ ในกรณี ที่บริ ษัท
จัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสัง่ สับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์สงู สุด หรื อมีผลกระทบในทางที่ดีต่อกองทุนเปิ ดและผู้
ถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อ
คืน (ถ้ ามี) และ/หรื อประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้ และไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุนที่จดั ตังตั
้ งแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ซึง่ อยู่ภายใต้ การบริ หารของ
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง
บริ ษัทจัดการไปยังกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการอื่นได้ ทังนี
เพิ่มเติมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ และจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
หน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดที่บริ ษัทจัดการกําหนดเท่านัน้ การสับเปลี่ยน
การถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) เพื่อซื ้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ โดยบริ ษัทจัดการจะ
ดํ าเนิ นการนํ าเงิ นค่าขายคื นหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้ นทาง เพื่อนํ าไปชํ าระค่าซื อ้ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
ปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมตามที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจาก
กองทุนรวมและผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน (ในส่วนโครงการ) โดยบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะ
เรี ยกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรงเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนยื่นคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่อนุญาตให้ มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุนก็ได้ โดยขึ ้นอยู่
ทังนี
กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
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ทังนี
้ ้ ในการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุนสามารถทํารายการสับเปลี่ยนได้ เฉพาะกรณีเป็ นการ
ทํารายการภายใต้ ผ้ ูถือหน่วยบุคคลเดียวภายใต้ หมายเลขผู้ถือหน่วยเดียวกันเท่านัน้ บริ ษัทจัดการไม่อนุญาติให้ มีการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้ ามหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่จะได้ รับการพิจารณาจากบริษัทจัดการเป็ นรายกรณี
ในการจัดการกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมนัน้ บริ ษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้
ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวันและเวลาที่ลงทุน และเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนโอนย้ ายหน่วยลงทุนบริ ษัท
จัดการจะคํานวณต้ นทุน ผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้ าก่อน ออกก่อน” (First In First Out
– FIFO) โดยจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกําหนด ทังนี
้ ้ วันที่ลงทุน หมายความว่า วันที่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมในแต่ละรายการ และในกรณีที่รับโอนหน่วย
ลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออม หรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น ให้ หมายความถึงวันที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนลงทุน
เริ่มแรกในกองทุนรวมเพื่อการออมของรายการที่รับโอนนัน้
บริษัทจัดการจะจัดทําและจัดส่งหนังสือรับรองการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออมให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน โดยมีรายการตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน และ/หรื อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องประกาศกําหนด ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ภายในระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกําหนดได้ ดังต่อไปนี ้
(1) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม หรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไปยังกองทุนรวมเพื่อ
การออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการ (ถ้ ามี)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
ตามที่ บริ ษัทจัดการกํ าหนด ซึ่งอยู่ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกําหนด
การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม หรื อหน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออม (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม หรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออม อีกกองหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ โดยบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดต้ นทางเพื่อนําไปชําระค่าซื ้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง
โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนที่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ทางเว็บไซต์ของบริ ษัท
จัดการ
ทังนี
้ ้ สําหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (“กองทุนเปิ ดต้ น
ทาง”) ไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ภายใต้ การบริ หาร
ของบริ ษัทจัดการ หากเปิ ดให้ บริ การ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าก่อนเปิ ดให้ บริ การ ทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
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(2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้ การบริหารของ
บริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการอื่น
ก. กรณีที่กองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้ การบริหารของบริ ษัทจัดการ เป็ นกองทุน
เปิ ดต้ นทาง
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิด
เพื่อการออมภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการ (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม
หรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอีกกองทุนหนึง่ ที่อยูภ่ ายใต้ การบริหารของบริ ษัทจัดการอื่น (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”)
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวน
ข. กรณีที่กองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการเป็ นกองทุนเปิ ด
ปลายทาง
การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออมภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการอื่น (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ
การออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้ การบริหารของบริ ษัทจัดการ (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”)
ผู้ลงทุนจะต้ องดําเนินการให้ บริษัทจัดการอื่นของกองทุนเปิ ดต้ นทาง ชําระเงินที่ได้ จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิ ดต้ นทางเข้ าบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการได้ เปิ ดไว้ (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) รวมทังดํ
้ าเนินการให้ มีการจัดทําและส่ง
มอบเอกสารหลักฐานการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ แก่บริษัทจัดการ
(3) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการกับกองทุนรวมเพื่อการออมหรือ
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมตลาดเงิน และ/หรื อกองทุนอื่นใด
ภายใต้ การบริหาร (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออม (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ที่อยูภ่ ายใต้ การบริหารของบริ ษัทจัดการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการและ/หรื อ
หนังสือชี ้ชวน
บริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึง่ ได้ หกั ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออกจาก
กองทุนเปิ ดต้ นทาง (ถ้ ามี) และหักส่วนต่างค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ไปชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
ปลายทาง โดยใช้ ราคาขาย ราคารับซื ้อคืน และเงื่อนไข ตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชี ้ชวน
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมให้ มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่น
(“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใต้ การ
้ ้ การสับเปลี่ยนหน่วย
บริหารของบริษัทจัดการ (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทังนี
ลงทุนของกองทุนเปิ ดดังกล่าว จะต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวน
ทังนี
้ ้ สําหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (“กองทุนเปิ ดต้ น
ทาง”) ไปยังกองทุนรวมอื่นภายใต้ การบริหารของบริษัทจัดการ หากเปิ ดให้ บริการบริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบ
ล่วงหน้ าก่อนเปิ ดให้ บริ การ ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนเปิ ด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
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อนึง่ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ ให้ บริษัทจัดการโอนย้ ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมหรือ
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น บริษัทจัดการจะโอนเงิน
ลงทุนในหน่วยลงทุนพร้ อมด้ วยผลประโยชน์ทงหมดภายใน
ั้
5 วันทําการนับแต่วนั ที่ได้ รับคําสัง่ จากผู้ถือหน่วยลงทุน เว้ น
แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ กลต.หรื อสํานักงานคณะกรรมการ กลต.ให้ ความเห็นชอบหรื อมีประกาศกําหนดเป็ นอย่างอื่น
หลักเกณฑ์ เพิ่มเติมสําหรั บหน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจหยุดรับคําสัง่ สับเปลี่ยน (ขาเข้ า) เป็ นการชัว่ คราว หรื อถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการเห็นว่า
การหยุดรับคําสัง่ สับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์สงู สุด หรื อมีผลกระทบในทางที่ดีต่อกองทุนเปิ ดและผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยว่า 3 วันทําการก่อนการใช้ สิทธิปิดรับคําสัง่ สับเปลี่ยน
(ขาเข้ า) โดยจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ ของบริ ษัทจัดการ และจะแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วนั เปลี่ยนแปลงดังกล่าว
วันและเวลาในการสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้
เป็ นวันและเวลาเดี ยวกันกับการส่งคําสั่งซื อ้ หรื อคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที่ ระบุไว้ ในโครงการ และ/หรื อหนังสือ
ชี ้ชวนของทังกองทุ
้
นเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง และ/หรื อเงื่อนไข หรื อหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกําหนด
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน เพื่อประโยชน์สงู สุดของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบก่อนวันเสนอขายหน่วยลงทุน โดยจะระบุไว้ ใน
หนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ด ต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ ในโครงการจัดการ
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการจะเริ่ มเปิ ดให้ ทําการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรื อ
กองทุนอื่นใดตามที่บริ ษัทจัดการเปิ ดให้ บริ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาเข้ ากองทุนเปิ ด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว นัน้
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
- ช่ องทางการซือ้ หน่ วยลงทุนอื่นๆ (ถ้ ามี)
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 การรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจํานวน ดังนี ้
จํานวนเงิน
ไม่กําหนด

จํานวนหน่ วย
ไม่กําหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการเงินลงทุนคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยดําเนินการขายคืนผ่าน วิธีการดังต่อไปนี ้
- ผ่ านบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน
- ผ่ านระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่ าน www.uobam.co.th
- บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan)
- ผ่ านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual Fund by Phone)
‐

ช่ องทางการรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนอื่นๆ (ถ้ ามี)

ทุกวันทําการ ตังแต่
้ เวลาเปิ ดทําการธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.00 น.
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการหรื อมอบหมายให้ ผ้ ูสนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คื นชํ าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อวิธีการอื่น
ใดอันจะเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรื อ prompt pay เป็ นต้ น หรื อจ่าย
เป็ นเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรื อนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรื อรับ
ซื ้อคืนตามที่ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ แจ้ งความประสงค์ไว้
2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ ขายหน่ วยลงทุน ?
้
อบางส่วน และ/หรื อปฏิเสธที่จะให้
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรื อระงับการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ทังหมดหรื
คําแนะนําการลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
้ ถือหน่วยลงทุนมากกว่า
1. กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน อาจมีผลทําให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนรายนันๆ
ร้ อยละ 5.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
2. กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทําให้ จํานวนหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการตามที่ได้ รับอนุมตั ิ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3. กรณีเอกสารหรื อข้ อมูลประกอบการซื ้อหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามความ
เป็ นจริง และ/หรื อไม่ครบถ้ วน
4. กรณีเอกสารหรื อข้ อมูลประกอบการซื ้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้ รับจากผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามความเป็ น
จริ ง และ/หรื อไม่ครบถ้ วนทังตามข้
้
อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อตามข้ อกําหนดของบริ ษัท
จัดการ
5. กรณีที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน เป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องกับการฟอกเงินหรื อการก่อการร้ าย
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6. บริ ษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อ และ/หรื อการจัดสรรหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริ ษัทจัดการ
เห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็ นประโยชน์โดยรวมต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อกรณีที่การสัง่ ซื ้อ
้ ้ เพื่อเป็ นการ
หน่วยลงทุนอาจก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริ หารกองทุนหรื อก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็ นต้ น ทังนี
รักษาผลประโยชน์โดยรวมของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ ชื่อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคต
ของบริษัทจัดการเป็ นหลัก
้
หากคาดการณ์ได้ ว่า การจัดตัง้
7. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อ และ/หรื อการจัดสรรหน่วยลงทุนทังหมด
และ/หรื อการลงทุนของกองทุนไม่เหมาะสม และ/หรื อไม่เป็ นประโยชน์โดยรวมต่อนักลงทุน โดยบริ ษัทจัดการอาจ
ยกเลิกการจัดตังกองทุ
้
นและคืนเงินค่าจองซื ้อให้ กบั นักลงทุนโดยเร็ว
8. กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดมีจํานวนเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแก่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดที่ซื ้อหน่วยลงทุน
เกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่เข้ าข้ อยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริษัทจัดการ
3. กองทุนรวมนีม้ ีข้อกําหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ ขายหรื อไม่ รับซือ้ คืน
หน่ วยลงทุนตามคําสั่งที่รับไว้ แล้ ว และการหยุดรั บคําสั่งซือ้ หรื อขายคืนหน่ วยลงทุนไว้ อย่ างไร?
การเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริ ษั ทจัดการโดยความเห็ นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ เห็นว่ามี เหตุจํ าเป็ นทํ าให้ ไม่สามารถจํ าหน่ ายจ่ ายโอน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
(2) มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการพบว่าราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถกู ต้ องและผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้
รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่
้ ร้อยละ 0.5
ถูกต้ องนันต่
้ างจากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ ้นไปและคิดเป็ นอัตราตังแต่
ของราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(3) มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่าราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ างจากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึง่ สตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตรา
ตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรื อ (3) บริ ษัทจัดการอาจเลื่อนได้
ไม่เกิน 10 วันทําการนับตังแต่
้ วนั ทําการถัดจากวันที่มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ การผ่อนผันดังกล่าวไม่รวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ้
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(1) ประกาศการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการและสถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ใช้ ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มี
คําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน
(2) แจ้ งการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื่ องดังกล่าว พร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผล
และหลักฐานการได้ รับความเห็นชอบหรื อการรับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริ ษัทจัดการอาจ
มอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดําเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(3) ในระหว่างที่บริ ษัทจัดการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนนันหากถึ
้
งวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน
วันอื่น และมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริ ษัทจัดการจะต้ องรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ ทังนี
้ ้ บริ ษัท
จัดการจะต้ องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ยงั ค้ างอยู่ให้ เสร็ จสิ ้นก่อน แล้ วจึงชําระเงินค่า
้ ต่อไป
ขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนในวันนันๆ
การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
1 บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว หรื อจะหยุดรับคําสัง่ ซือ้ หรื อ
คําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กําหนดไว้ ในโครงการ ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทําการซื ้อขายได้ ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี ้ โดยได้ รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว ซึ่งให้ กระทําได้ ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าว
จากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้เกิดขึ ้น ซึง่ ก่อให้ เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ
้ ้ เฉพาะในกรณีที่กองทุน
(ก) ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทําการซื ้อขายได้ ตามปกติ ทังนี
รวมลงทุนในหลักทรั พย์ที่ซือ้ ขายในตลาดซือ้ ขายหลักทรั พย์แห่งนัน้ เกินกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรั พย์สินสุทธิ ของ
กองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทําให้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ อย่างเสรี และทําให้ ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ ตามปกติ หรื อ
(ค) มีเหตุที่ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชํ าระเงิ นจากหลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินที่ลงทุนไว้ ตามกํ าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยูเ่ หนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้ วยแล้ ว
กองทุนเปิ ด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

14

(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแก่ผ้ ลู งทุน
เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้ อเท็จจริงดังนี ้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
1. การกระทําที่เป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
3. การกระทําที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคําสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้ จกั ลูกค้ า และตรวจสอบ เพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ าได้ ใน
สาระสําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี่ยนให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้ าบริ หารจัดการกองทุนรวมภายใต้ การจัดการ
ของตนอันเนื่องมาจากการที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์และการค้ าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่าย
หลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผู้จดั การเงินทุนสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ซึง่ ให้ กระทําได้ ไม่เกิน 3 วันทําการ
(6) อยูใ่ นระหว่างดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ตามข้ อ 22.1.3 ในส่วนข้ อผูกพัน
2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้ อ 1. และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคํา
สัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว ให้ ทราบถึงการไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้ อ 1. (1) (2) (3) หรื อ (5) ให้ เปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไป
ให้ ทราบถึงการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้ วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนพร้ อมทัง้
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนัน้ ให้ สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุนตามข้ อ 1. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ้ ก่อนการเปิ ดรับคําสัง่
ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ณ วันทํา
้ สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
การสุดท้ ายก่อนวันรายงานนันให้
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเปิ ดขาย หรื อรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
กองทุนเปิ ด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

15

3. ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัท
พบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลัง
และรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการหยุดขายหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนด้ วย
วิธีการใดๆ โดยพลัน
4. ในกรณีที่วนั ทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สํานักงานได้ ประกาศกําหนดให้ เป็ นวันหยุดทํา
การของบริ ษัทจัดการกองทุนรวมเป็ นกรณีพิเศษ ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ และคําสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุน สําหรับวันดังกล่าว และต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าเกี่ยวกับการหยุดรับคําสัง่ ในกรณีดงั กล่าวไม่
น้ อยกว่า 5 วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยจัดให้ มีข้อมูลเรื่ องดังกล่าวไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ สถานที่ใน
การซื ้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
การหยุดขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที่มีความจําเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้ บริ ษัท
จัดการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืนหรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ เป็ นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่
เห็นสมควร แต่รวมแล้ วต้ องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
4. วิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่ างไร ?
วิธีการหรื อช่องทางการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน ให้ ใช้ วิธีหรื อช่องทางเดียวกันกับการส่งคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ ในโครงการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนของทังกองทุ
้
นเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง และ/
หรื อเงื่อนไข หรื อหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทจัดการกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออมตามที่บริษัทจัดการกําหนด ซึง่ อยูภ่ ายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกําหนด
ทังนี
้ ้ การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน รวมเพื่อการออมหรื อ
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) เพื่อซื ้อหน่วย ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุน
ชนิดเพื่อการออมอีกกองหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ โดยบริ ษัทจัดการหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน จากกองทุนเปิ ดต้ นทางเพื่อ
นําไปชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง
อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้ ทังนี
เพิ่มเติมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ และจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบทาง
เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และบริ ษัทจัดการจะแยกคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิด ซึ่งอาจจะมีมลู ค่าเท่ากันหรื อ
แตกต่างกันได้
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5. กองทุนรวมนีก้ าํ หนดวิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจํากัดการโอนไว้ อย่ างไร ?
1. ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และ/หรื อ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
2. ผู้ลงทุนที่ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 และยังไม่ครบเงื่อนไขที่ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี (5 ปี หรื อ
7 ปี ) ไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรื อนําไปเป็ นประกันได้
3. ผู้ลงทุนที่ถือครองหน่วยลงทุนตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2563 สามารถนําหน่วยลงทุนไป จําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรื อ
นําไปเป็ นประกันได้
4. บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรื อจํานําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ
การออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด
6. ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุนและราคาขายและรั บซือ้ คืนหน่ วย
ลงทุนได้ จากช่ องทางใด?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้ จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th
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คําถามและคําตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
1. กองทุนรวมนีม้ ีการออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรื อไม่ อย่ างไร ?
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- ใบหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
- รูปแบบอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกําหนด
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่งให้ กบั ผู้
สัง่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรื อ
รูปแบบที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ ไข หรื อเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริ ษัทจัดการกําหนด โดย
ผู้สั่งซื อ้ หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้ องขอเปลี่ยนรู ปแบบของเอกสารแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุนได้ ภายหลัง ตาม
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริ ษัทจัดการกําหนด และบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรื อเพิ่มเติมรูปแบบ
และ/หรื อเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไข
โครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่าเป็ นการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม
2. ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ าจถูกจํากัดสิทธิในเรื่ องใด ภายใต้ เงื่อนไข อย่ างไร ?
้
นรวมบริ ษัท
ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
จัดการกองทุนรวมจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้ นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและ
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ เต็มตาม
จํานวนที่ถืออยู่
3. ช่ องทางและวิธีการที่ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้
สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงของบริ ษัทจัดการ
ได้ ที่ website ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th
4. กองทุนรวมนีม้ ีช่องทางและวิธีการร้ องเรี ยน อย่ างไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อได้ ที่
- บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท์ 0-2786-2222 หรื อ
- สํานักงาน ก.ล.ต. (Help Centre) โทรศัพท์ 0-2033-9999
5. กองทุนรวมนีม้ ีนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่ างไร ?
ไม่มี
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บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการของกองทุนรวม
1. รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร
รายชื่อกรรมการ
1. นาย ลี ไหว ไฟ
2. นายทีโอ บุน เคียต
3. นายสัญชัย อภิศกั ดิ์ศิริกลุ
4. นางกัญลิกา บุษปวนิช
5. นายวนา พูลผล

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

2. คณะผู้บริหาร
1.
2.
3.
4.

นายวนา
นางสุนรี
นายเจิดพันธุ์
นางสาวรัชดา

พูลผล
พิบลู ย์ศกั ดิ์กลุ
นิธยายน
ตังหะรั
้ ฐ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
กรรมการผู้จดั การ สายปฏิบตั ิการ
กรรมการผู้จดั การ สายการลงทุน
กรรมการผู้จดั การ สายพัฒนาธุรกิจ

3. จํานวนกองทุนรวมภายใต้ การบริหารจัดการของบริษัท
จํานวน 103 กองทุน (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563)
4. มูลค่ าทรั พย์ สนิ สุทธิของกองทุนรวม
CG-LTF เท่ากับ 10,922,833,544.64 บาท (ข้ อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563)
CG-LTF-NT เท่ากับ ……………………บาท (ข้ อมูล ณ วันที่ …………………….)
CG-LTF-SSF เท่ากับ ……………………บาท (ข้ อมูล ณ วันที่ …………………….)
หมายเหตุ : กองทุนเปิ ด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว หน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ ลดหย่อนภาษี (CG-LTF-NT) และ
กองทุนเปิ ด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (CG-LTF-SSF) ยังไม่เปิ ดให้ บริ การ
จึงทําให้ ยงั ไม่มีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว
5. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
IC Governance
1. นายวนา
2. นางสาวเฟง
3. นางสุนรี
4. นางสาวรัชดา
5. นายเจิดพันธุ์
6. นางสาวพัชราภา
7. นายจารุวตั ร

พูลผล
ฟาง
พิบลู ย์ศกั ดิ์กลุ
ตังหะรั
้ ฐ
นิธยายน
มหัทธนกุล
ปรี ด์เิ ปรมกุล

กองทุนเปิ ด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

ประธานคณะกรรมการ IC Governance
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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8. นางสาววรรณจันทร์
9. นางวิภาดา
10. นายปราโมทย์

อึ ้งถาวร
ลัภยพร
เล้ าสมบูรณ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

IC Asset Allocation
1. นายเจิดพันธุ์
2. นางสาวพัชราภา
3. นางสาวปราณี
4. นายสิทธิศกั ดิ์
5. นายชัยยันต์
6. นายชัยพฤกษ์
7. นายธนกร
8. นางสาวนพรัตน์
9. นายจารุวตั ร
10. นางสาวลินดา
11. นายวีรยุทธ
12. นางสาวชนิษฎา
13. นางสาวชื่นสุมน
14. นางสาวอัญชลี
15. นางสาวนันทนัช
16. นางสาววรรณจันทร์
17. นายกิตติพงษ์
18. นางสาวสิริอนงค์
19. นายฐิ ติรัฐ

นิธยายน
มหัทธนกุล
ศรี มหาลาภ
ณัฐวุฒิ
จันทนคีรี
กุลกาญจนาธร
ธรรมลงกรต
ประมวลวัลลิกลุ
ปรี ด์เิ ปรมกุล
อุบลเรี ยบร้ อย
หลีห์ละเมียร
วีรานุวตั ติ์
พรสกุลศักดิ์
งามวุฒิกลุ
กิติเฉลิมเกียรติ
อึ ้งถาวร
กังวานเกียรติชยั
ปิ ยสันติวงศ์
รัตนสิงห์

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

6. รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ การทํางานที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกองทุนรวม
รวมทัง้ หน้ าที่ความรั บผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้ อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2564)
ชื่อ ตําแหน่ ง
นางสาวพัชราภา มหัทธนกุล*, CFA
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ,
ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ

การศึกษา
 บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต

(การเงิน),
Seattle University, USA
 บริ หารธุรกิจบัณฑิต
(การบัญชี),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย






กองทุนเปิ ด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

ประสบการณ์ ทาํ งานที่เกี่ยวข้ องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน
ในประเทศ, บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน,
บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ฝ่ ายจัดการกองทุน,
บลจ.ธนชาต จํากัด
ผู้จดั การอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน,
ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน)

หน้ าที่ความ
รั บผิดชอบ
หัวหน้ า
ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน
ในประเทศ
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ชื่อ ตําแหน่ ง

นายสิทธิศักดิ์ ณัฐวุฒ*ิ , CFA
ผู้อํานวยการอาวุโส (2),
ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ

นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ
ผู้อํานวยการอาวุโส (2),
ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ

นายชัยยันต์ จันทนคีรี, CFA
ผู้อํานวยการอาวุโส (2),
ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ

การศึกษา

ประสบการณ์ ทาํ งานที่เกี่ยวข้ องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม
 ผู้ช่วยผู้จดั การ ฝ่ ายวิจยั ,
บริ ษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด
 นักวิเคราะห์อาวุโส ฝ่ ายวิเคราะห์หลักทรัพย์,
CMIC Finance & Securities Plc.
 นักวิเคราะห์ ฝ่ ายวิเคราะห์หลักทรัพย์,
Nava Finance & Securities Plc.

 วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต

 ผู้อํานวยการอาวุโส (2), ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน

(การเงิน),
Seattle University, U.S.A.
 ศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ,
การเงิน),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(ภาษาอังกฤษ, เกียรตินิยมอันดับ
2), มหาวิทยาลัยศิลปากร
 บริ หารธุรกิจบัณฑิต
(การตลาด),
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ในประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 ผู้อํานวยการอาวุโส, หัวหน้ าฝ่ ายการลงทุนตราสาร
ทุน, บลจ. ยูโอบี (ไทย) จํากัด
 ผู้ช่วยผู้อํานวยการลงทุนตราสารทุน,
บลจ. กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
 ผู้ช่วยผู้จดั การกองทุนตราสารทุน,
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

 บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต

 ผู้อํานวยการอาวุโส (2), ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน

(การเงิน),
Southern Newhampshire
University, U.S.A.
 บริ หารธุรกิจบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 ผู้อํานวยการ (2), ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน,
บลจ. ยูโอบี (ไทย) จํากัด
 First Vice President, Investment Department,
บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด
 Senior Assistant Vice President / Private
Clients Investment Dept., Bualuang Securities
PLC.
 Assistant Manager / United Securities PLC.
 Specialist / Bangkok Capital Alliance.

กองทุนเปิ ด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

 ผู้อํานวยการอาวุโส (2), ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน

ในประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 ผู้อํานวยการอาวุโส, ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน,
บลจ. ยูโอบี (ไทย) จํากัด
 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์,
Barclays de Zoete Wedd Securities (Thailand)
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์,
Barclays de Zoete Wedd Securities

หน้ าที่ความ
รั บผิดชอบ

ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน
ในประเทศ

ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน
ในประเทศ

ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน
ในประเทศ
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ชื่อ ตําแหน่ ง

การศึกษา

นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาธร*, CFA  บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
ผู้อํานวยการอาวุโส (2),
(การเงิน),
ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(วิศวกรรมเครื่ องกล),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ าธนบุรี

ประสบการณ์ ทาํ งานที่เกี่ยวข้ องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม
 ผู้อํานวยการอาวุโส (2), ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน
ในประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 ผู้จดั การกองทุนอาวุโส, บลจ.แอสเซท พลัส จํากัด
 ผู้จดั การกองทุนอาวุโส,
บลจ.เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
 ผู้จดั การกองทุนอาวุโส, บลจ. ทหารไทย จํากัด
 ผู้จดั การกองทุนอาวุโส, บลจ. วรรณ จํากัด

นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิกุล*,
ผู้อํานวยการ,
ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ

 บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต

 ผู้อํานวยการ, ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ,

(การเงิน, เกียรตินิยมอันดับ 1)
สถาบันบัณฑิตพัฒน บริ หารศาสตร์
 วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(วิศวกรรมเครื่ องมือ, เกียรตินิยม
อันดับ 1) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 Assistant Vice President,
บลจ. กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
 Assistant Vice President, บลจ. ภัทร จํากัด
 Fund Manager,บลจ. กสิกรไทย จํากัด
 Fund Manager, บลจ. ธนชาต จํากัด
 Assistant Manager,
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด

นายธนกร ธรรมลงกรต
ผู้อํานวยการอาวุโส (1),
ฝ่ ายเทคโนโลยีการลงทุน

 วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (การ

 ผู้อํานวยการอาวุโส (1), ฝ่ ายเทคโนโลยีการลงทุน,

หน้ าที่ความ
รั บผิดชอบ
ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน
ในประเทศ

ฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน
ในประเทศ

ฝ่ ายเทคโนโลยีการลงทุน

ธนาคารและการเงิน)
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ผู้จดั การกองทุน, ฝ่ ายบริ หารกองทุน,
 เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต
บลจ. ธนชาต จํากัด
(เศรษฐศาสตร์ , เกียรตินิยมอันดับ 1)  ผู้ช่วยผู้จดั การกองทุน, ฝ่ ายการจัดการลงทุน,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บลจ. ซีไอเอ็มบี –พริ นซิเพิล จํากัด
 ที่ปรึกษาการลงทุน, ฝ่ ายที่ปรึกษาการลงทุน,
บล. ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)
 ที่ปรึกษาการลงทุน, ฝ่ ายจัดการลงทุน,
บลจ. ยูไนเต็ด (จํากัด) มหาชน

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

กองทุนเปิ ด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
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6. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนของกองทุนนี ้ มีดังนี ้
รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
1. ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทัว่ ประเทศ :โทรศัพท์ 0-2285-1555
2. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2626-7777
3. ธนาคาร ซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ. : โทรศัพท์ 1588, 0-2232-2484
4. บริ ษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2205-7111
5. บริ ษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด : โทรศัพท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000
6. ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1558
7. บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2638-5500
8. บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5050
9. บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5800
10. บริ ษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-8000
11. บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-7000, 0-2099-7000
12. บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด : โทรศัพท์ 0-2680-1234
13. บริ ษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-3456
14. บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2695-5000
15. บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2635-3123
16. บริ ษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2949-1999
17. บริ ษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2305-9000
18. บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2782-2400
19. บริ ษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2217-8888
20. บริ ษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2857-7000
21. บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2660-6677
22. บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2658-8888
23. บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2618-1111
24. บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จํากัด : โทรศัพท์ 0-2697-3700
25. บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2841-9000
26. บริ ษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2648-1111
27. บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นีตี ้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2343-9555
28. บริ ษัท แอ๊ ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2648-3600
29. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2629-5588
30. ธนาคารออมสิน : โทรศัพท์ 1115
31. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1327, 0-2359-0000
32. บริ ษัท ฮัว่ เซ่งเฮง โกลด์ ฟิ วเจอร์ ส จํากัด : โทรศัพท์ 0-2223-2288
33. บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2080-2888
34. บริ ษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2088-9797
35. บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2207-2100
36. บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด : โทรศัพท์ 0-2861-5508, 0-2861-6090
37. ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2633-6000
38. บริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2009-8888
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รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
39. บริ ษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุนบรอดเกท (ประเทศไทย) จํากัด : โทรศัพท์ 0-2410-1996
40. บริ ษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-5100
41. บริ ษัทนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์โรโบเวลธ์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2026-6222
42. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1572
43. บริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2274-9400
44. บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2633-6000
45. บริ ษัท ฟิ ลลิปประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2022-5000

CG-LTF








CG-LTF-NT

CG-LTF-SSF

หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่บริ ษัทจัดการแต่งตังขึ
้ ้น

7. นายทะเบียนหน่ วยลงทุนของกองทุนนีค้ ือ ?
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนนีค้ ือ ?
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2242-3902-7
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์แล้ วยังมีหน้ าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์
นอกจากหน้ าที่ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย
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ช่ องทางที่ผ้ ูลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้
1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้ ที่
- บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
- ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
- เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ www.uobam.co.th
2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่ วนการถือหน่ วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่ วยลงทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนได้ ที่เว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
www.uobam.co.th
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ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม
1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรั พย์ ในตลาด (Market Risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารที่กองทุนลงทุน ซึง่ อาจเกิดจากปั จจัยต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลง
ของภาวะเศรษฐกิจและการเมืองทังภายในและภายนอกประเทศ
้
ความผันผวนของอัตราดอกเบี ้ย และ/หรื อสถานการณ์
ของตลาดทุนและตลาดเงิน เป็ นต้ น
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
เนื่องจากกองทุนรวมเน้ นลงทุนในหุ้นของบริ ษัทที่มีปัจจัยพื ้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้ มการเติบโตที่สมํ่าเสมอ
และมีเสถียรภาพทางการเงิน ดังนันกองทุ
้
นจึงสามารถลดความเสี่ยงไปได้ ในระดับหนึง่
2. ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk)
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร
ฐานะการเงิน และความเข้ มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึง่ จะถูกสะท้ อนออกมาในราคาของหุ้นที่มีการขึ ้นหรื อลงในขณะนันๆ
้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
ความเสี่ยงประเภทนี ้สามารถลดลงได้ โดยการกระจายการลงทุนไปในบริ ษัทต่างๆ ทังที
้ ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และกลุ่ม
ธุรกิจอื่นๆ โดยผู้จดั การกองทุนจะทําการติดตามและศึกษาความเป็ นไปของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างใกล้ ชิด โดย
การออกพบผู้บริ หารและเยี่ยมชมกิจการของบริ ษัทที่กองทุนได้ ลงทุนไว้ (Company Visit) ซึ่งจะช่วยให้ กองทุนสามารถ
บริ หารความเสี่ยงได้ ดียิ่งขึ ้น
นอกจากนี ้ การเลือกสรรการลงทุนในบริ ษัทที่มีธรรมาธิบาลที่ดี จะสามารถทําให้ ลดความเสี่ยงในเรื่ องของความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของผู้ออกตราสารได้
3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่ องของหลักทรั พย์ (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงจากการที่ตราสารที่กองทุนถืออยู่นนมี
ั ้ สภาพคล่องตํ่า โดยการซื ้อขายเปลี่ยนมือของตราสารมีจํานวนครัง้ และ
ปริ มาณน้ อย อันเนื่ องมาจากอุปสงค์และอุปทานต่อตราสารในขณะนัน้ ๆ อาจทําให้ กองทุนไม่สามารถขายตราสารใน
ช่วงเวลาและราคาที่ต้องการได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
การบริ หารความเสี่ยงประเภทนี ้ ทําได้ โดยการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปริ มาณหลักทรัพย์หมุนเวียนในตลาด (Free Float)
สูง หรื อลงทุนในตราสารที่ผ้ อู อกเป็ นบริษัทที่ได้ รับความน่าเชื่อถือและมีศกั ยภาพที่ดี
4. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (Concentration Risk)
กองทุนนี ้เป็ นกองทุนประเภทตราสารแห่งทุน ซึง่ มีการกระจายการลงทุนน้ อยกว่ากองทุนรวมตราสารแห่งทุนทัว่ ไป จึงมีความ
เสี่ยงมากกว่าในเรื่ องของการกระจุกตัวของการลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึง่
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง :
กองทุนจะเน้ นลงทุนในหุ้นของบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีระบบธรรมาภิบาลที่ดีตามกรอบการจัดเกณฑ์
บรรษัทภิบาลของหน่วยงานต่างๆ
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5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า เพื่อป้องกันความเสี่ยง
กองทุนจะเข้ าลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) เท่านัน้ โดยการลงทุนดังกล่าวจะมีมลู ค่า
ไม่เกินหลักทรัพย์พื ้นฐานที่กองทุนถืออยู่ (Net Exposure < Underlying Assets)
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้องกันความเสี่ยงนัน้ อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ ทงหมด
ั้
และหากคาดการณ์
ผิดจะทําให้ เสียโอกาสในการได้ รับผลตอบแทนที่มากขึ ้น และถือว่าเป็ นการตกลงกําหนดจํานวน และ/หรื อราคาและระยะเวลา
ไว้ เพื่อส่งมอบในอนาคต ทังนี
้ ้ เพื่อลดความเสี่ยงของการผันผวนของราคาหลักทรัพย์พื ้นฐาน เพื่อให้ เกิดความแน่นอนในผลลัพธ์
ของการลงทุน นอกจากนี ้ กองทุนจะพิจารณาเข้ าทําธุรกรรมดังกล่าวกับคู่สญ
ั ญาที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่
สามารถลงทุนได้ (investment grade) และทําการติดตาม ฐานะการเงิน และอันดับความน่าเชื่อถือของคู่สญ
ั ญาอย่าง
ระมัดระวัง
6. ความเสี่ยงจากความสามารถในการปฏิบัตติ ามสัญญาของคู่สัญญา (Counterparty Risk)
ในกรณีที่เป็ นสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่ไม่ได้ ทําการซื ้อขายในตลาด (Over the Counter : OTC) เช่น สัญญาสวอป สัญญาฟอร์ เวิร์ด
สัญญาออปชันที่ซื ้อขายนอกตลาด กองทุนรวมจะมีความเสี่ยงจากการที่คสู่ ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามที่ตกลงกันไว้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
ผู้จดั การกองทุนจะคัดเลือกคู่สญ
ั ญา (Counterparty) โดยใช้ ความละเอียดรอบคอบ ซึ่งจะต้ องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจาก
คณะกรรมการลงทุนของบริ ษัท (Investment Committee) และการพิจารณาดังกล่าวจะมีการประเมินผลอย่างสมํ่าเสมอ
อย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้
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อัตราส่วนการลงทุน
ส่ วนที่ 1 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามผู้ออกทรั พย์ สนิ หรื อคู่สัญญา (Single entity limit)*
ข้ อ
1
2

ประเภททรั พย์ สนิ
ตราสารภาครัฐไทย
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึ ้นไป

ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment gradeแต่ตํ่ากว่า 2 อันดับแรก
3

หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้ อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.1 (ในส่วนโครงการ)

4

เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผ้ รู ับฝากหรื อผู้ออกตราสารมีลกั ษณะ
อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
4.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี
้ ้ เฉพาะเงินฝากหรื อตราสารที่รัฐบาลเป็ นประกัน
ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้กึง่ ทุน SN หรื อศุกกู ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้นตาม
กฎหมายไทย หรื อสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ
ธพ. ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ ≤ 397 วันนับแต่วนั ที่ลงทุน และ
ไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรื อ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ น
บุคคลดังนี ้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.

5

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

กองทุนเปิ ด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

ไม่เกิน 35%
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%

ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) นํ ้าหนักของตราสาร
ที่ลงทุนใน benchmark +5%
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ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ > 397 วันนับแต่วนั ที่ลงทุน ต้ อง
ขึ ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ regulated market
6

ทรัพย์สนิ ดังนี ้
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุน
ทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตรา
สารทุนที่ผ้ อู อกตราสารอยูร่ ะหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มีการเพิกถอน
การเป็ นหลักทรัพย์ซื ้อขายใน SET หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมาย
ต่างประเทศ ซึง่ หุ้นของบริษัทดังกล่าวซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่
ไม่รวมถึงบริษัทที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มีการเพิกถอนหุ้น
ออกจากการซื ้อขายใน SET หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)
6.3 หุ้นที่อยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้ 6.4.1 เป็ นตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
6.4.3.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนใน SET
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ ≤ 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน
และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 6.4.3.1 หรื อ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าว
ต้ องเป็ นบุคคลดังนี ้
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้ อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.4.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ > 397 วันนับแต่วนั ที่ลงทุน ต้ อง
ขึ ้นทะเบียนหรื ออยูใ่ นระบบของ regulated market
6.5 DW ที่มี issuer rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.6 ธุรกรรมดังนี ้ ที่คสู่ ญ
ั ญามี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.6.1 reverse repo
6.6.2 OTC derivatives
6.7 หน่วย infra หรื อหน่วย property ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
6.7.1 จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายใน

กองทุนเปิ ด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

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

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

กระดานซื ้อขายหลักทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรื อของตลาด ซื ้อขาย
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึง หน่วยดังกล่าวที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการ
แก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื ้อขายใน SET
หรื อในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ)

7

8

6.7.2 เป็ นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้ มีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้ างพื ้นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี (diversified
fund) ตามแนวทางที่สํานักงานกําหนด
6.8 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้ อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้ อ 1.2 (ในส่วนโครงการ) ที่จด
ทะเบียนซื ้อขายหรื ออยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อ
ขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจาก
การซื ้อขายใน SET
หน่วย infra หรื อหน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที่สํานักงานกําหนด และมีลกั ษณะตาม 6.7.1
ทรัพย์สนิ อื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้ อ 1 - ข้ อ 7 (SIP)

ไม่จํากัดอัตราส่วน

รวมกันไม่เกิน 5%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรื อคูส่ ญ
ั ญา แล้ วแต่กรณี
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

ส่ วนที่ 2 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**
ข้ อ
1

ประเภททรั พย์ สนิ
การลงทุนในทรัพย์สนิ ของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ใน
กลุม่ กิจการเดียวกันหรื อการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน
ธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) นํ ้าหนักของทรัพย์สนิ ที่ลงทุนใน benchmark + 10%

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

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

ประเภททรั พย์ สนิ

1

เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่
นิติบคุ คลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบคุ คล
ดังกล่าว) เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรื อคูส่ ญ
ั ญา ดังนี ้
้ ้น
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ที่ MF ได้ รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคูส่ ญ
ั ญาตาม
reverse repo หรื อ securities lending หรื อ derivatives)
ทรัพย์สนิ ดังนี ้
2.1 ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ดําเนินการให้ มีการรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการที่
กฎหมายกําหนด หรื อมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึง่ จดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขาย
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่า
ด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายตราสารหนี ้ที่ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้ อ 7 ของส่วนนี ้
(ข้ อนี ้ไม่ใช้ กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ที่
ลงทุนในตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อ
ขายล่วงหน้ าแฝง เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกิน
อายุกองทุน หรื อรอบการลงทุนของกองทุน หรื อมีการลงทุนใน
derivatives เพื่อให้ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวมีอายุสอดคล้ องกับอายุกองทุน)
หน่วย infra หรื อหน่วย property / REITs
Reverse repo
Securities lending

2

3
4
5
6
7

ตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือที่ตวั ตราสารและผู้ออกตราสารที่ตํ่ากว่า
ที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)
ตราสารดังนี ้ (total SIP)
7.1 ทรัพย์สนิ ตามข้ อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้
ออกทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)

กองทุนเปิ ด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บัญชี เว้ นแต่เป็ น MF ที่มีอายุโครงการ
< 1 ปี ให้ เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั กองทุนที่อายุ
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทังนี
้ ้ เฉพาะ MF ที่มี
อายุโครงการ ≥ 1 ปี

รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 20%
ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 20%
รวมกันไม่เกิน 15%
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ข้ อ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

ประเภททรั พย์ สนิ
7.2 ตราสาร non-investment grade / unrated แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้
ตราสารกึง่ หนี ้กึ่งทุน SN ศุกกู หรื อตราสาร Basel III ที่มีลกั ษณะครบถ้ วน
ดังนี ้
7.2.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้ อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วน
การลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
7.2.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับตํ่ากว่า investment grade หรื อไม่มี
credit rating

ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

8

derivatives ดังนี ้
8.1 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)
8.2 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อ
การลดความเสี่ยง (non-hedging)

อัตราส่ วน
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
Global exposure limit
8.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้ อน1
จํากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้ อง
ไม่เกิน 100% ของ NAV
8.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้ อน1
จํากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดย
มูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของ MF ต้ องเป็ น
ดังนี ้
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV
(2) relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้ อน” หมายความว่า การลงทุนใน
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้ อน (complex
strategic investment) หรื อการลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มี
ความซับซ้ อน (exotic derivatives)

1

รายละเอียดของการคํานวณ ให้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานประกาศกําหนด
*** หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของ MFไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ product limit
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ส่ วนที่ 4 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน

1

หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่

ทุก MF รวมกันภายใต้ การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้ องมีจํานวนหุ้น
ของบริษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้
(ไม่นบั รวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภกั ษ์ )

2

ตราสารหนี ้ ตราสารกึง่ หนี ้ กึง่ ทุน ตรา
สาร Basel III และศุกกู ของผู้ออกราย
ใดรายหนึง่ (ไม่รวมถึงตราสารหนี ้
ภาครัฐไทยหรื อตราสารหนี ้ภาครัฐ
ต่างประเทศ)

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี ้สินทางการเงิน (financial liability)1 ของผู้
ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีลา่ สุด ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารมีหนี ้สินทางการเงินที่ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด
บลจ. อาจนํามูลค่าหนี ้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี ้สินทาง
การเงินตามงบการเงินล่าสุดด้ วยก็ได้ โดยข้ อมูลหนี ้สินทางการเงินนัน้
จะต้ องเป็ นข้ อมูลที่มีการเผยแพร่เป็ นการทัว่ ไป และในกรณีที่ผ้ อู อกตราสาร
ไม่มีหนี ้สินทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีลา่ สุด2 ให้ ใช้ อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารตามข้ อนี ้ของผู้ออกรายนันเป็
้ นรายครัง้ เว้ นแต่ในกรณีที่ผ้ อู อก
ตราสารได้ มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance
program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้ อนี ้โดยเป็ นตราสารที่ออกใหม่
และมี credit rating อยูใ่ นระดับตํ่ากว่า investment grade หรื อไม่มี
credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้ การจัดการของ บลจ. ราย
เดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ อู อกตราสารได้ มีการยื่นแบบ filing ใน
ลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นราย
โครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี ้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรื อ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
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3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึง่

4

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึง่

5

1

อัตราส่ วน
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11.สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทังหมดของ
้
MF หรื อ กองทุน CIS
ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุนดังนี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทังหมดของกองทุ
้
น infra ที่ออก
หน่วยนัน้ เว้ นแต่เป็ นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้ โดย
ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
หน่วย property / REITs ของกองทุนใด ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทังหมดของกองทุ
้
น property
กองทุนหนึง่
ที่ออกหน่วยนัน้ เว้ นแต่เป็ นหน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะ
ครบถ้ วนดังนี ้ โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง

หนี ้สินทางการเงิน (financial liability) ให้ พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผ้ อู อกตราสารดังกล่าวได้ จดั ทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี

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

ทังนี
้ ้การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยการลงทุนของ
กองทุน และหรื อที่แก้ ไขเพิ่มเติม
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ตารางค่าธรรมเนี ยม และค่าใช้จ่ายทัง้ หมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
เรี ยกเก็บจริง(2)

เรี ยกเก็บจริง(2)

เรี ยกเก็บจริง(2)

01/09/2562-31/08/2563

01/09/2561-31/08/2562

01/09/2560-31/08/2561

ไม่เกิน 1.8939 ต่อปี
ไม่เกิน 1.8939 ต่อปี
ไม่เกิน 1.8939 ต่อปี

1.7548
N/A
N/A

1.7550
N/A
N/A

1.76
N/A
N/A

ไม่เกิน 1.6050 ต่อปี
ไม่เกิน 1.6050 ต่อปี
ไม่เกิน 1.6050 ต่อปี

1.6050
N/A
N/A

1.6052
N/A
N/A

1.61
N/A
N/A

ไม่เกิน 0.1605 ต่อปี
ไม่เกิน 0.1605 ต่อปี
ไม่เกิน 0.1605 ต่อปี

0.0214
N/A
N/A

0.0214
N/A
N/A

0.02
N/A
N/A

ไม่เกิน 0.1284 ต่อปี
ไม่เกิน 0.1284 ต่อปี
ไม่เกิน 0.1284 ต่อปี

0.1284
N/A
N/A

0.1284
N/A
N/A

0.13
N/A
N/A

ตามที่จ่ายจริ ง
ตามที่จ่ายจริ ง
ตามที่จ่ายจริ ง
ตามที่จ่ายจริ ง
ตามที่จ่ายจริ ง

0.0006
0.0007
N/A
N/A

0.0006
0.0012
0.0008
N/A
N/A

N/A
N/A

ไม่เกิน 5.35 ต่อปี
ไม่เกิน 5.35 ต่อปี
ไม่เกิน 5.35 ต่อปี

1.7561
N/A
N/A

1.7576
N/A
N/A

1.76
N/A
N/A

ตามที่จ่ายจริ ง
ตามที่จ่ายจริ ง
ตามที่จ่ายจริ ง

0.34
N/A
N/A

0.35
N/A
N/A

0.31
N/A
N/A

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจาก อัตราตามโครงการ (2)
กองทุนรวม (1)
1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมทัง้ หมด
(ที่ประมาณการได้ )
ชนิดลดหย่อนภาษี
ชนิดไม่ได้ ลดหย่อนภาษี
ชนิดเพื่อการออม
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (3)
ชนิดลดหย่อนภาษี
ชนิดไม่ได้ ลดหย่อนภาษี
ชนิดเพื่อการออม
1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
ชนิดลดหย่อนภาษี
ชนิดไม่ได้ ลดหย่อนภาษี
ชนิดเพื่อการออม
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน
ชนิดลดหย่อนภาษี
ชนิดไม่ได้ ลดหย่อนภาษี
ชนิดเพื่อการออม
2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
(ที่ประมาณการไม่ ได้ )
ชนิดลดหย่อนภาษี
2.1 ค่าสอบบัญชี
2.2 ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
2.3 ค่าประกาศหนังสือพิมพ์
ชนิดไม่ได้ ลดหย่อนภาษี
ชนิดเพื่อการออม
รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่
เรียกเก็บจริงทัง้ หมด (4)
ชนิดลดหย่อนภาษี
ชนิดไม่ได้ ลดหย่อนภาษี
ชนิดเพื่อการออม
ค่ าใช้ จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์
(ร้ อยละของมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ)
ชนิดลดหย่อนภาษี
ชนิดไม่ได้ ลดหย่อนภาษี
ชนิดเพื่อการออม
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ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ ังซือ้ หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน

อัตราตามโครงการ

เรี ยกเก็บจริง เรี ยกเก็บจริง เรี ยกเก็บจริง
2563
2562
2561

1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (3)
ชนิดลดหย่อนภาษี(7)

ไม่เกินร้ อยละ 1.00

1.00

1.00

1.00

ชนิดไม่ได้ ลดหย่อนภาษี (7)

ไม่เกินร้ อยละ 2.00

N/A

N/A

N/A

ชนิดเพื่อการออม(7)

ไม่เกินร้ อยละ 1.00

N/A

N/A

N/A

ชนิดลดหย่อนภาษี(7)

ไม่เกินร้ อยละ 1.00

ยกเว้ น

ยกเว้ น

ยกเว้ น

ชนิดไม่ได้ ลดหย่อนภาษี (7)

ไม่เกินร้ อยละ 2.00

N/A

N/A

N/A

ชนิดเพื่อการออม(7)

ไม่เกินร้ อยละ 1.00

N/A

N/A

N/A

2. ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (3)

3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน(3)
3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า
ชนิดลดหย่อนภาษี (7)

ไม่เกินร้ อยละ 1.00

ยกเว้ น(4)

ชนิดไม่ได้ ลดหย่อนภาษี (7)

ไม่เกินร้ อยละ 2.00

N/A

ชนิดเพื่อการออม(7)

ไม่เกินร้ อยละ 1.00

N/A

ชนิดลดหย่อนภาษี (7,8)

ไม่เกินร้ อยละ 1.00

1.00(5)

ชนิดไม่ได้ ลดหย่อนภาษี (7)

ไม่เกินร้ อยละ 2.00

N/A

ชนิดเพื่อการออม(7,8)

ไม่เกินร้ อยละ 1.00

N/A

ชนิดลดหย่อนภาษี

ไม่มี

ไม่มี

ชนิดไม่ได้ ลดหย่อนภาษี

ไม่มี

ไม่มี

ชนิดเพื่อการออม

ไม่มี

ไม่มี

5.ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

รายการละ 50 บาท

รายการละ 50 บาท(6)

6.ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อ สกุล ที่อยู่ และการออกใบหน่วยลงทุน

รายการละ 50 บาท

รายการละ 50 บาท(6)

3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก

4.ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

หมายเหตุ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

อัตราร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มหรื อภาษี ธรุ กิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ ามี)
ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้ างต้ น ได้ รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มหรื อภาษี ธรุ กิจเฉพาะ หรื อภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน (ถ้ ามี)
อัตราร้ อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน
ปั จจุบนั ยกเว้ นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้ า แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนด้ วย
ในกรณีที่เป็ นการสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการจะยกเว้ นค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะเก็บ ณ วันทํารายการ
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(7) บริ ษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งรายละเอียด
หลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้ งให้ ทราบทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
(8) อัตราร้ อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันก่อนหน้ าที่ใช้ คํานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หักด้ วยส่วนต่างค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ใน
กรณีที่เป็ นการสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออมหรื อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการจะ
ยกเว้ นค่าธรรมเนียมดังกล่าว
เนื่องจากกองทุนเปิ ด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน เป็ นชนิดไม่ได้ ลดหย่อนภาษี วันที่ 1 มกราคม 2563 และ ชนิดเพื่อการออม มีการ
แบ่งชนิดหน่วยลงทุนวันที่ 9 เมษายน 2563 จึงทําให้ ยงั ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนและผู้ถือหน่วย ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการยังไม่เปิ ดให้ บริ การ
หน่ วยลงทุนชนิ ดไม่ได้ ลดหย่ อนภาษี และหน่ วยลงทุนชนิ ดเพื่ อการออม หากบริ ษั ทจัดการเปิ ดให้ บริ การหน่ วยลงทุนดังกล่ าว จะแจ้ งให้ ผ้ ูถื อหน่ วยลงทุน
ทราบล่วงหน้ าก่อนการเปิ ดให้ บริ การ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริ ษัทจัดการ
ค่าธรรมเนี ย มการจัด การที่ เ รี ย กเก็ บ จริ ง ซึ่ง แสดงเกิ น กว่ าอัตราที่ ร ะบุไ ว้ ในโครงการ เกิ ดจากวิ ธี ก ารคํ า นวณ ทัง้ นี ้ ในการเรี ย กเก็ บ จริ ง ของ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บจริ งไม่เกินอัตราตามที่โครงการระบุไว้
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายไม่เกินร้ อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรื อ ค่าใช้ จ่ายจากที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการบริ ษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะกระทําการดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่
น้ อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นดังกล่าว โดยบริ ษัทจัดการจะเผยแพร่ ข้อมูลไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการกองทุน
รวม และ ณ สถานที่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริ ษัทจัดการกองทุนรวม และผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
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กองทุนเปิ ด บรรษัทภิ บาล หุ้นระยะยาว
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์
สําหรับงวด ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2563
ชื่อบริษัทนายหน้ าซือ้ ขายหลักทรั พย์

ค่ านายหน้ า

ร้ อยละของค่ านายหน้ า

ซือ้ ขายหลักทรั พย์

ซือ้ ขายหลักทรั พย์ รวม

1 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)

5,724,585.68

14.33

2 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

4,645,696.91

11.63

3 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

4,216,660.05

10.56

4 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

3,874,811.89

9.70

5 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

3,676,524.80

9.20

6 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)

3,581,046.53

8.97

7 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

3,030,630.61

7.59

8 บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด

2,824,554.19

7.07

9 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

1,672,468.39

4.19

10 บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

1,631,546.49

4.08

11 อื่นๆ

5,064,256.69

12.68

รวม

39,942,782.23

100.00
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กองทุนเปิ ด บรรษัทภิ บาล หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2563
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิ นและการก่อภาระผูกพัน
มูลค่ าตามราคาตลาด

%NAV

หลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินในประเทศ
หุ้นสามัญ

10,197,838,612.20

93.36

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ธนาคาร

10,197,838,612.20
737,045,535.00

93.36
6.75

35,064,060.00
251,627,550.00
162,139,125.00
25,924,950.00

0.32
2.30
1.48
0.24

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
วัสดุก่อสร้ างและตกแต่ง
บริ ษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

191,646,500.00
29,008,875.00
41,634,475.00
519,618,970.00
361,929,600.00

1.75
0.27
0.38
4.76
3.31

บริ ษัท ทิปโก้ แอสฟั ลท์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ทีโอเอ เพ้ นท์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
เคมีภณ
ั ฑ์และพลาสติก
บริ ษัท อินโดรามา เวนเจอร์ ส จํากัด (มหาชน)

95,551,920.00
62,137,450.00
340,942,920.00
59,169,420.00

0.87
0.57
3.12
0.54

281,773,500.00
1,709,385,315.00
118,725,600.00
224,819,400.00

2.58
15.65
1.09
2.06

658,501,350.00
105,633,325.00
75,539,800.00
171,263,150.00

6.03
0.97
0.69
1.57

บริ ษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)
บริ การรับเหมาก่อสร้ าง

233,335,490.00
66,180,400.00
55,386,800.00
102,233,850.00

2.14
0.61
0.51
0.94

บริ ษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ งแอนด์คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
ชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
บริ ษัท เดลต้ า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน)

53,123,250.00
49,110,600.00
357,830,175.00
113,871,450.00
134,203,950.00

0.49
0.45
3.28
1.04
1.23

109,754,775.00

1.00

ธนาคาร กรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)
พาณิชย์
บริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท คอมเซเว่น จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เซ็นทรัล รี เทล คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท สยามโกลบอลเฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จํากัด (มหาชน)
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กองทุนเปิ ด บรรษัทภิ บาล หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2563
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิ นและการก่อภาระผูกพัน

หลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินในประเทศ
หุ้นสามัญ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริ ษัท บี.กริ ม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท พลังงานบริ สทุ ธิ์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ผลิตไฟฟ้ า จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ ยี่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรี โฮลดิ ้ง จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
เงินทุนและหลักทรัพย์
บริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เมืองไทย แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ศรี สวัสดิ์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ราชธานีลสิ ซิ่ง จํากัด (มหาชน)
อาหารและเครื่ องดื่ม
บริ ษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
การแพทย์
บริ ษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท กรุ งเทพดุสติ เวชการ จํากัด (มหาชน)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท อินทัช โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
โครงสร้ างพื ้นฐาน
กองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทลั
สือ่ และสิง่ พิมพ์
บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน)
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
บริ ษัท อมตะ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท แลนด์แอนด์เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

กองทุนเปิ ด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

มูลค่ าตามราคาตลาด

%NAV

10,197,838,612.20

93.36

10,197,838,612.20
2,407,048,233.00
242,072,500.00
123,282,600.00
117,837,600.00
105,014,528.00
531,394,605.00
821,062,800.00
274,315,800.00
95,771,200.00
96,296,600.00
407,894,388.00
161,888,400.00
61,478,475.00
83,385,975.00
49,034,850.00
52,106,688.00
817,010,515.00
221,914,000.00
316,756,275.00
215,434,500.00
62,905,740.00
454,433,200.00
61,623,120.00
392,810,080.00
758,914,394.00
424,669,800.00
65,172,250.00
213,323,900.00
55,748,444.00
57,698,895.20
57,698,895.20
208,506,700.00
75,317,000.00
133,189,700.00
451,794,612.00
46,989,360.00
85,667,472.00
156,181,000.00
71,003,740.00
41,255,760.00
50,697,280.00

93.36
22.04
2.22
1.13
1.08
0.96
4.86
7.52
2.51
0.88
0.88
3.73
1.48
0.56
0.76
0.45
0.48
7.48
2.03
2.90
1.97
0.58
4.16
0.56
3.60
6.95
3.89
0.60
1.95
0.51
0.53
0.53
1.91
0.69
1.22
4.14
0.43
0.78
1.43
0.65
0.38
0.46
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กองทุนเปิ ด บรรษัทภิ บาล หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2563
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิ นและการก่อภาระผูกพัน

หลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินในประเทศ
หุ้นสามัญ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ขนส่ง
บริ ษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน)
ใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญ
บริ ษัท ศรี สวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน)
เงินฝาก
ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
อื่นๆ
ทรัพย์สนิ อื่น
หนี ้สินอื่น
มูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ

กองทุนเปิ ด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

มูลค่ าตามราคาตลาด

%NAV

10,197,838,612.20

93.36

10,197,838,612.20
867,480,910.00
637,352,800.00
143,292,270.00
86,835,840.00
0.00
0.00
642,488,831.51

93.36
7.94
5.84
1.31
0.79
0.00
0.00
5.88

630,539,239.14
11,949,592.37
82,506,100.93

5.77
0.11
0.76

215,725,218.91
-133,219,117.98
10,922,833,544.64

1.97
-1.22
100.00

41

ตารางสรุ ปผลการดําเนินงาน
วันจดทะเบียนกองทุน

27 ต.ค. 47

วันสิน้ สุดรอบบัญชี

31 ส.ค. 63

กองทุนเปิ ด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่ อนภาษี
YTD

3 เดือน

Percentile

6 เดือน

Percentile

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

Percentile

10 ปี

Percentile

ตงแต่
ั้
จ ัดตงั้
กองทุน

ผลตอบแทนของกองทุนรวม

-17.36%

-3.59%

50

-5.41%

75

-21.58%

50

-4.48%

50

0.50%

50

7.06%

5

10.18%

ผลตอบแทนตัวชีว้ ด
ั

-14.59%

-1.90%

25

0.21%

5

-17.83%

25

-3.74%

25

2.19%

25

7.28%

5

8.82%

ความผันผวนของกองทุน

24.88%

8.80%

5

23.42%

5

25.88%

5

16.40%

25

13.56%

5

16.82%

95

20.19%

ความผันผวนของตัวชีว้ ด
ั

26.84%

8.50%

5

25.13%

5

27.76%

50

18.52%

75

15.49%

75

15.86%

50

19.29%

กองทุน

กองทุนเปิ ด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว ชนิดไม่ ได้ ลดหย่ อนภาษี
YTD

3 เด อ
ื น

Percentile

6 เด อ
ื น

Percentile

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

Percentile

10 ปี

Percentile

ต งั้ แต่จด
ั ต งั้
กองทุน

ผลตอบแทนกองทุนรวม

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

N/A

ผลตอบแทนตัวชี้วัด

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

N/A

ความผันผวนของกองทุน

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

N/A

ความผันผวนของตัวชี้วัด

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

N/A

กองทุน

กองทุนเปิ ด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออม
YTD

3 เด อ
ื น

Percentile

6 เด อ
ื น

Percentile

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

Percentile

10 ปี

Percentile

ต งั้ แต่จด
ั ต งั้
กองทุน

ผลตอบแทนกองทุนรวม

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

N/A

ผลตอบแทนตัวชี้วัด

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

N/A

ความผันผวนของกองทุน

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

N/A

ความผันผวนของตัวชี้วัด

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

N/A

กองทุน

- ดัชนีชี ้วัด: ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
- ผลตอบแทนที่มีอายุมากกว่าหรื อเท่ากับ 1 ปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนร้ อยละต่อปี
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ได้ จดั ทําขึ ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิ่ง
ยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) ชนิดลดหย่ อนภาษี

: -39.5894%

ผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) ชนิดไม่ ได้ ลดหย่ อนภาษี

: N/A

ผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) ชนิดเพื่อการออม

: N/A

หมายเหตุ : เนื่องจากกองทุนเปิ ด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน เป็ นชนิดไม่ได้ ลดหย่อนภาษี
วันที่ 1 มกราคม 2563 และ ชนิดเพื่อการออม มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนวันที่ 9 เมษายน 2563 จึงทําให้ ยงั
้ ้ บริ ษัทจัดการยังไม่เปิ ดให้ บริ การหน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ ลดหย่อนภาษี และ
ไม่มีผลการดําเนินงานในอดีต ทังนี
หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หากบริษัทจัดการเปิ ดให้ บริ การหน่วยลงทุนดังกล่าว จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้ าก่อนการเปิ ดให้ บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
กองทุนเปิ ด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

42

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
กองทุนเปิ ด บรรษัทภิ บาล หุ้นระยะยาว
สําหรับงวด ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2563
117.34%

กองทุนเปิ ด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
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ข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิ น 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด บรรษัทภิ บาล หุ้นระยะยาว
ณ วันที่ 31 สิ งหาคม 2563
--ไม่มี-หมายเหตุ :
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ ที่ website ของบริษัทจัดการ http:// www.uobam.co.th

กองทุนเปิ ด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
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คําเตือน / ข้อแนะนํา


การพิจารณาร่ างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้ เป็ นการแสดงว่ าสํานักงานได้ รับ
รองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนั งสือชีช้ วนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่ วย
ลงทุนที่เสนอขายนัน้



ในกรณีท่ ี บลจ. มีธุรกรรมที่อาจก่ อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และต้ องแสดงช่ องทางและวิธีการที่ผ้ ูถือหน่ วย
ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียด และตรวจสอบข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ท่ ี เวปไซต์ ของ บลจ. www.uobam.co.th



การลงทุนในหน่ วยลงทุนมิใช่ การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ด บรรษัทภิ
บาล หุ้นระยะยาว เมื่อเห็นว่ าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ การลงทุนของตน และผู้ลงทุน
ยอมรั บความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการลงทุนดังกล่ าวได้



ในกรณีท่ ีมีเหตุการณ์ ไม่ ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้ รับชําระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนล่ าช้ ากว่ าระยะเวลาที่กาํ หนดไว้
ในหนังสือชีช้ วน



ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวชนิดลดหย่ อนภาษี จะไม่ ได้ รับสิทธิประโยชน์ ทางภาษีหากไม่
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้ องคืนสิทธิประโยชน์ ทางภาษีท่ ีเคยได้ รับภายในกําหนดเวลา มิฉะนั น้
จะต้ องชําระเงินเพิ่ม และ/หรื อเบีย้ ปรั บตามประมวลรั ษฎากรด้ วย



ผู้ ลงทุ น ควรศึก ษาข้ อมู ลในหนั งสื อชีช้ วนให้ เ ข้ าใจและควรเก็บหนั ง สื อชีช้ วนไว้ เป็ นข้ อมูลเพื่ อใช้ อ้า งอิง ใน
อนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้ สอบถามผู้ตดิ ต่ อกับผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่ อนซือ้ หน่ วยลงทุน



กองทุ น นี ไ้ ม่ ได้ จดทะเบี ย น และจะไม่ จดทะเบี ย นภายใต้ กฎหมายการลงทุ น ของบริ ษั ท ของประเทศ
สหรั ฐอเมริกา ค.ศ. 1940 และตามที่แก้ ไขเพิ่มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as
amended)) หรื อกฎระเบียบอื่นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรั ฐอเมริ กา เว้ นแต่ จะกําหนดไว้ เป็ นอย่ าง
อื่ น ในโครงการ และหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น นี ไ้ ม่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นภายใต้ ก ฎหมายหลั ก ทรั พ ย์ ข องประเทศ
สหรั ฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามที่แก้ ไขเพิ่มเติม (United States Securities Act of 1933 (as amended)) หรื อ
กฎระเบียบอื่นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรั ฐอเมริ กา เว้ นแต่ จะกําหนดไว้ เป็ นอย่ างอื่นในโครงการ
ด้ วยเหตุดังกล่ าว บริ ษัทจัดการจะไม่ เสนอขายหน่ วยลงทุนในประเทศสหรั ฐอเมริ กา ดินแดนของประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า หรื อ ที่ ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าครอบครอง รวมตลอดจนไม่ เ สนอขายหน่ วยลงทุ น ให้ กั บ คน
สหรั ฐอเมริกา (“US Person”) ตามความหมายที่กาํ หนดไว้ ใน Regulation S ซึ่งออกภายใต้ กฎหมายหลักทรั พย์
ของประเทศสหรั ฐอเมริ กา ค.ศ.1933 (ซึ่งความหมายคําว่ า “US Person” อาจมีการแก้ ไขเพิ่มเติมเป็ นคราวๆ)
ไม่ ว่าทางตรงและทางอ้ อม นอกจากนี ้ ผู้ถือหน่ วยลงทุนไม่ อาจโอนหน่ วยลงทุนให้ แก่ US Person ดังนัน้ บริ ษัท
จัดการจะไม่ รับลงทะเบียนการโอนหน่ วยลงทุน หากการโอนนัน้ เป็ นการโอนหรื อจําหน่ ายให้ แก่ US Person
ดังนัน้ ผู้ลงทุนหรื อผู้รับโอนหน่ วยลงทุน (แล้ วแต่ กรณี) จะต้ องแสดงตนในเวลาที่จองซือ้ หรื อในเวลาลงทะเบียน
รั บโอนหน่ วยลงทุน (แล้ วแต่ กรณี) ว่ าตนมิใช่ US Person และมิได้ เปิ ดบัญชีซือ้ ขายหน่ วยลงทุนเพื่อหรื อในนาม
ของ US Person



กองทุนเปิ ด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว เป็ นกองทุนรวมที่ไม่ มีประกัน (Non-Guaranteed Fund) ผู้ลงทุนอาจ
ไม่ ได้ รับเงินลงทุนคืนบางส่ วนหรื อทัง้ หมด (possible loss) และ/หรื ออาจไม่ ได้ รับชําระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
บางส่ วนหรื อทัง้ หมด และ/หรื อได้ รับชําระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนล่ าช้ ากว่ าระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในหนังสือชี ้
ชวน
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นอกจากผู้ลงทุนจะต้ องศึกษาข้ อมูลในหนังสือชีช้ วนให้ เข้ าใจก่ อนตัดสินใจซือ้ หน่ วยลงทุน เพื่อผลประโยชน์
ของผู้ลงทุนผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลและทําความเข้ าใจเกี่ยวกับ “นโยบายการลงทุน” “ประเภทหลักทรั พย์ ท่ ีจะ
ลงทุนอัตราส่ วนการลงทุน” “ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม” และ “คําเตือน/ข้ อแนะนํา” ในหนังสือชี ้
ชวน ส่ วนสรุ ปข้ อมู ลสํา คั ญ และ/หรื อ ในหนั ง สื อชี ช้ วนส่ ว นข้ อมู ล โครงการโดยละเอี ยด หากมี ข้ อ สงสั ย ให้
สอบถามผู้ตดิ ต่ อกับผู้ลงทุนหรื อผู้ขายหน่ วยลงทุนของกองทุน



กองทุนรวมเป็ นนิตบิ ุคคลแยกต่ างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน้ บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี(ประเทศ
ไทย) จํากัด จึงไม่ มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว ทัง้ นี ้ ผล
การดําเนิ นงานของกองทุนเปิ ด บรรษั ทภิบาล หุ้ นระยะยาว ไม่ ได้ ขึน้ อยู่กับสถานะทางการเงินหรื อผลการ
ดําเนินงานของบริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด



ในกรณีท่ กี องทุนเปิ ด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว ไม่ สามารถดํารงสินทรั พย์ สภาพคล่ องได้ ตามที่สาํ นักงานกําหนด
ผู้ลงทุนอาจไม่ สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนได้ ตามที่มีคาํ สั่งไว้



ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าผู้ ขายหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานั กงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.



ผู้สนใจลงทุนที่มีถ่ ินฐานอยู่ในต่ างประเทศจะต้ องเป็ นผู้รับภาระในเรื่ องของข้ อกําหนด กฎระเบียบ และภาษี
ต่ างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนเอง



บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด อาจลงทุนในหลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินอื่นเพื่อ
บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด เช่ นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน
ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด ที่ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมต่ อผู้ถือหน่ วย
ลงทุน ทัง้ นี ้ ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้ อมูลการลงทุนได้ ท่ เี ว็บไซต์ ของบริษัทจัดการ



ผู้ลงทุนจะต้ องรั บความเสี่ยงในการชําระหนีข้ องผู้ออกตราสาร เนื่องจากภาระผูกพันในการชําระคืนเงินต้ นและ
ดอกเบีย้ ของกองทุนนี ไ้ ม่ ได้ รับการประกันโดยบุคคลใด รวมทัง้ บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศ
ไทย) จํากัด ดังนัน้ ความเสี่ยงที่ผ้ ูลงทุน และ/หรื อกองทุนได้ รับขึน้ อยู่กับความสามารถในการชําระหนีข้ องผู้ออก
ตราสารเท่ านัน้ (ในกรณีท่ ไี ม่ มีผ้ ูรับรอง ผู้รับอาวัล หรื อผู้คาํ ้ ประกันตราสาร)



หนังสือชีช้ วนส่ วนข้ อมูลกองทุนรวมนี ้ เป็ นเพียงการสรุ ปใจความสําคัญของหนังสือชีช้ วนส่ วนข้ อมูลโครงการ
เพื่อความกระชับและเข้ าใจง่ ายเท่ านัน้ ทัง้ นี ้ ในการบริหารจัดการกองทุน บริษัทจัดการจะยึดตามรายละเอียด
โครงการจัดการกองทุนที่ได้ รับการอนุมัตจิ ากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.



ในกรณี ท่ ี ผ้ ู ล งทุ น ต้ อ งการทราบข้ อ มู ล เพิ่ม เติม ผู้ ล งทุ น สามารถขอหนั ง สื อ ชี ช้ วนส่ ว นข้ อ มู ล โครงการได้ ท่ ี
บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน
 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่ อการตัดสินใจลงทุน เช่ น การทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ได้ ท่ ี
สํา นั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ โดยผ่ า นเครื อข่ า ยอิน เตอร์ เน็ ต ของสํา นั ก งานคณะกรรมการก.ล.ต.
(http://www.sec.or.th)


บริ ษัทจัดการอนุ ญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรั พย์ เพื่อตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่ างๆ ที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่ าวให้ บริ ษัทจัดการ
ทราบ เพื่อที่บริษัทจะสามารถกํากับดูแลการซือ้ ขายหลักทรั พย์ ของพนักงานได้
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ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียง และการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงได้ ท่ ีบริษัทจัดการ
หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืนหรื อโดยผ่ านเครื อข่ ายอินเตอร์ เนตของบริษัทจัดการ (www.uobam.co.th)



ผู้สนใจสั่งซือ้ หน่ วยลงทุน หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนมีหน้ าที่แจ้ งการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลหรื อข้ อเท็จจริงใด
ๆ ให้ บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืนทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยแจ้ งไว้
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน อาจพิจารณาขอข้ อมูลหรื อเอกสารเพิ่มเติม ทัง้
ก่ อนและภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ ว เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้ อง หรื อเพื่อให้ เป็ นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรื อการตีความ หรื อ
การสั่งการของหน่ วยงานที่มีอาํ นาจตามกฎหมาย
 บริ ษั ท จั ด การมี วิ ธี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กองทุ น กั บ ผู้ ล งทุ น หลายวิ ธี เช่ น ทางไปรษณี ย์ ผ่ า น
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน หรื อผ่ านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้ น ผู้ลงทุนจึงควรตรวจสอบให้ แน่ ใจ
ว่ าได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุนครบถ้ วน ตามวิธีหรื อช่ องทางที่ผ้ ูลงทุนได้ แสดงความจํานงไว้ กับบริ ษัทจัดการ
หากมีข้อสงสัยให้ ตดิ ต่ อบริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน


บริ ษัทจัดการอาจปฏิเสธไม่ ให้ คําแนะนําการลงทุน และไม่ ขายหน่ วยลงทุนในกรณีท่ ีผ้ ู ส่ ังซือ้ /ผู้ส่ ังสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนปฏิเสธที่จะให้ ข้อมูลหรื อให้ ข้อมูลที่ไม่ ครบถ้ วน เพื่อประกอบการให้ คําแนะนําที่สอดรั บกับระดับ
ความเสี่ยงของกองทุนรวม และ/หรื อผู้ส่ ังซือ้ /ผู้ส่ ังสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนประสงค์ จะลงทุนในกองทุนที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูงกว่ าระดับความเสี่ยงที่ผ้ ูส่ ังซือ้ /ผู้ส่ ังสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนยอมรั บได้ และผู้ส่ ังซือ้ /ผู้ส่ ังสับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนไม่ ยินยอม/ไม่ ให้ คํายืนยันรั บทราบถึงระดับความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้ จากการลงทุนในกองทุนดังกล่ าว
และ/หรื อกรณี ท่ ีผ้ ู ส่ ังซือ้ /ผู้ ส่ ังสับเปลี่ ยนหน่ วยลงทุนไม่ ได้ นําส่ งเอกสารหลักฐานประกอบการซือ้ /สับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนตามที่กาํ หนด



บริษัทจัดการอาจพิจารณาระงับการทําธุรกรรมใดๆ กับผู้ลงทุน หากมีเหตุอันควรสงสัยว่ าผู้ลงทุน หรื อบุคคลที่
เกี่ยวข้ อง/เกี่ยวเนื่อง/เกี่ยวพันกับผู้ลงทุน เป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง/เกี่ยวเนื่อง/เกี่ยวพันกับการฟอกเงินหรื อ
การก่ อการร้ าย หรื ออยู่ระหว่ างถูกกล่ าวโทษ/สอบสวน/ติดตาม/ต้ องสงสัย/ถูกดําเนินคดี และ/หรื อ เป็ นบุคคลที่
มีช่ ืออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้กระทําผิด (Black List) จากเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐหรื อเจ้ าหน้ าที่ขององค์ กรกํากับดูแลที่
เกี่ยวข้ องในเรื่ องดังกล่ าว



ผู้ลงทุนควรทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่ อนตัดสินใจลงทุน

บริษัทจัดการใช้ ข้อมูลในอดีตในการคํานวนค่ าสัมบูรณ์ ของค่ าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (absolute correlation
coefficient) กองทุนจึงมีความเสี่ยงหากสินทรั พย์ อ้างอิง (underlying assets) และทรั พย์ สินที่ต้องการลดความ
เสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่ เป็ นไปตามข้ อมูลในอดีต ซึ่งอาจทําให้ สัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ าไม่ สามารถลด
ความเสี่ยงได้ เต็มประสิทธิภาพ
 กองทุนรวมมีการแบ่ งชนิดของหน่ วยลงทุน เป็ นชนิดลดหย่ อนภาษี, ชนิดไม่ ได้ ลดหย่ อนภาษีและชนิดเพื่อ
การออม ทัง้ นี ้ ผู้ถือหน่ วยลงทุนไม่ สามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระหว่ างชนิดหน่ วยลงทุนได้ ผู้ลงทุนควร
ศึกษาข้ อมูลของหน่ วยลงทุนทัง้ 3 ชนิดก่ อนทําการลงทุน และเพื่อประโยชน์ สูงสุดของผู้ลงทุน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงปรั บปรุ ง หรื อเปิ ดบริการหน่ วยลงทุนชนิดที่ยังไม่ ได้ เปิ ดให้ บริการ
เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ แก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุนเป็ นสําคัญ โดย
บริ ษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้ บริ การดังกล่ าว ก่ อนวันเปลี่ยนแปลง ในเว็บไซต์ ของบริ ษัท
จัดการ
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 การแบ่ งชนิดของหน่ วยลงทุน มิได้ ทาํ ให้ ความรั บผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจาก
กันตามชนิดของหน่ วยลงทุน ทรั พย์ สนิ ทัง้ หมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ ความรั บผิดต่ อบุคคลภายนอก
อย่ างเท่ าเทียมกัน
 มูลค่ าหน่ วยลงทุนของหน่ วยลงทุนแต่ ละชนิดอาจมีมูลค่ าเท่ ากันหรื อแตกต่ างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยก
คํานวณมูลค่ าทรั พย์ สนิ ของกองทุนแต่ ละชนิด
 ผู้ถือหน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไม่ สามารถนําหน่ วยลงทุนไปจําหน่ าย โอน จํานํา หรื อนําไปเป็ นประกัน
 ผู้ถือหน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ ได้ รับสิทธิประโยชน์ ทางภาษีหากไม่ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน
และจะต้ องคืนสิทธิประโยชน์ ทางภาษีท่ ีเคยได้ รับภายในกําหนดเวลา มิฉะนัน้ จะต้ องชําระเงินเพิ่ม และ/หรื อ
เบีย้ ปรั บตามประมวลรั ษฎากรด้ วย
 ผู้ถือหน่ วยลงทุนชนิดเพื่อการออมควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม รวมทัง้ สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมและขอรั บคู่มือภาษีได้ ท่ บี ริษัทจัดการกองทุนรวมหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน
รวบรวมข้ อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2564
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