
 

 
 
 
 
 

หนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
 
 

กองทุนเปิด บรรษทัภิบาล หุ้นระยะยาว 
Good Corporate Governance Long Term Equity Fund : CG-LTF-M 

" การลงทุนในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวตังแต่วันท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

ผู้ลงทุนไม่สามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้ " 

 
ประเภทกองทุน : กองทนุรวมหุ้นระยะยาว ประเภทรับซอืคืนหน่วยลงทนุ 

อายโุครงการ : ไม่กําหนด 

วันทีได้รับอนุมัตใิห้จดัตังและจัดการกองทนุรวม : 22 กนัยายน 2547 

วันจดทะเบียนกองทุนรวม : 27 ตลุาคม 2547 

นโยบายการลงทุน :  

กองทุนมีนโยบายทีจะเน้นการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทีมีระบบธรรมาภิบาลทีดีตาม

กรอบการจัดเกณฑ์บรรษัทภิบาลของหนว่ยงานต่าง ๆ เชน่ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ บริษัท ไทยเรทติงแอนด์อนิฟอร์เมชนัเซอร์วิส จํากดั (TRIS) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

(IOD) เป็นต้น ซงึโดยส่วนใหญ่แล้ว กรอบการจดัเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ จะมีสาระสําคญัในการพิจารณาในเรืองต่าง ๆ 

อาทิเช่น การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส หรือความรับผิดชอบของกรรมการ หรือการปฏิบัติทีเท่าเทียมกนัต่อผู้ ถือหุ้น 

หรือบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หรือสทิธิของ ผู้ถือหุ้น เป็นต้น 

อนึง กองทุนจะนําเงินทีได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหรือมีไว้ซึงหุ้ นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ รวมถงึกอง ETF หรือกองทุนรวมดชันีทีอ้างองิกบัผลตอบแทนหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนด้วย โดยมีฐานะ

การลงทุนสุทธิในหุ้นสามัญเฉลียรอบปีบญัชีไม่ตํากว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม นอกจากนี กองทุน

อาจลงทนุในตราสารทีมีลกัษณะของสญัญาซอืขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) หรือ Credit Linked Note อนงึ กองทนุ

อาจลงทุนในสญัญาซือขายล่วงหน้าทีมีสินค้าหรือตวัแปรเป็นหลกัทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ และ/หรืออตัราดอกเบีย 

และ/หรืออนัดบัความน่าเชือถือหรือเหตุการณ์ทีมีผลต่อการชําระหนีของตราสารแห่งหนี และ/หรือสินค้าหรือตวัแปรอืนใดที

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพือป้องกันความเสียง (hedging) ทังนี ตามทีสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด หรือเหน็ชอบ 
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ผลตอบแทนทีผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทนุ : 

เมือกองทุนได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุ อนัได้แก่ กําไรจากส่วนต่างของราคาหลกัทรัพย์ เงินปันผล และดอกเบียรับจะทํา

ให้มูลค่าหน่วยลงทุนเพิมขึน ดงันนั เมือทําการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ ลงทุนจึงมีโอกาสได้รับกําไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที

เพมิขึน  

 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท ี18 สนิสดุวันที 31 สิงหาคม 2565 
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คาํถามและคาํตอบเกียวกบักองทุนรวม 
 
 

คําถามและคําตอบเกียวกับลักษณะทีสาํคัญของกองทนุรวม 
 
1. กองทุนรวมนีเป็นกองทนุรวมทมีีการกําหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร ? 

กองทนุนีไม่กําหนดประเภทของผู้ลงทุน แตมี่การแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุโดยกองทนุแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุดังนี 

 หน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี (ชือย่อ : CG-LTF) สําหรับผู้ ถือหน่วยทีซือหน่วยลงทุนก่อนวนัที 1 มกราคม 2563 

และได้สิทธิลดหย่อนภาษี 

 หน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี (ชือย่อ : CG-LTF-NT) สําหรับผู้ ถือหน่วยทีซือหน่วยลงทุนตังแต่วันที 1 มกราคม 

2563 และไมไ่ด้สิทธิลดหย่อนภาษี 

 หน่วยลงทุนชนิดเพือการออม (ชือย่อ : CG-LTF-SSF) สําหรับผู้ลงทุนทีต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพือส่งเสริม

การออมระยะยาวของผู้ลงทนุ  

ทงันี บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีและหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม หากบริษัท

จดัการเปิดให้บริการหน่วยลงทุนดังกล่าว จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศ

ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ 

 

2. กองทนุรวมนีมีจาํนวนเงนิทุนโครงการล่าสุดเท่าใด ? 

5,000 ล้านบาท บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิมจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนทีได้จดทะเบียนไว้กับ

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

 

3. กองทนุรวมนีเหมาะสมทีจะเป็นทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใดและผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด? 

 สําหรับผู้ ถือหนว่ยทีซือหนว่ยลงทนุก่อนวนัที 1 มกราคม 2563 และได้สิทธิลดหย่อนภาษี 

เพือให้ผู้ลงทนุได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ผู้ลงทุนจะต้องถือครองหน่วยลงทุน

ไว้เป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน ทงันี กรณีลงทนุตงัแต่ปี 2559 เป็นต้นไป ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องถือหน่วย

ลงทนุ ไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน ดงันนั เงินลงทุนทีนํามาลงทนุควรจะเป็นเงินออมระยะปานกลางถงึระยะยาว และเป็น

เงนิลงทนุส่วนทียอมรับความเสียงจากการลงทนุได้ในระดบัปานกลางถงึค่อนข้างสงู 

 สําหรับผู้ ถือหนว่ยทีซือหน่วยลงทนุตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 และไม่ได้สิทธิลดหย่อนภาษี 

เงินลงทนุทีนํามาลงทนุควรจะเป็นเงนิออมระยะปานกลางถงึระยะยาว และสามารถยอมรับความเสียงจากการลงทนุใน

ตราสารทนุได้ 

 สําหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุชนิดเพือการออม 

เพือให้ผู้ลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในการลงทนุในกองทุนรวมเพือการออม ผู้ลงทุนจะต้องถือครองหน่วยลงทุน

ไว้เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี นับจากวันทีซือหน่วยลงทุน ดังนนั เงินลงทุนทีนํามาลงทุนควรจะเป็นเงินออม

ระยะยาว และเป็นเงินลงทนุส่วนทียอมรบัความเสียงจากการลงทนุได้ในระดบัปานกลางถงึสูง 
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4. ปัจจัยใดทีมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเงนิลงทนุของผู้ลงทุน ? 

1. การเปลียนแปลงของราคาตราสารทีกองทนุลงทนุ    

 การได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะตลาด อตัราดอกเบีย ความผนัผวนของค่าเงิน มีผลให้ราคา

ตราสารมีการเปลียนแปลงขึนลงได้ เช่น ราคาของหุ้ นในตลาดหลักทรัพย์จะเปลียนแปลงไปตามสภาวะตลาด

ตลอดเวลา ซงึการเปลียนแปลงของราคาหลกัทรัพย์ทีกองทุนลงทุน จะสะท้อนอยู่ในมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน (NAV) 

เป็นต้น 

2.  ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร   

 ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ ออกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศักยภาพ และความเข้มแข็งของ

องค์กรธุรกจินนั ๆ ซงึจะถกูสะท้อนออกมาในราคาของหุ้นทีมีการขึนหรือลงในขณะนนั ๆ  
 

3. การขาดสภาพคล่องของตราสาร  

 การทีตราสารทีกองทนุถืออยู่นนัขาดสภาพคล่อง โดยการซือขายเปลียนมือของตราสารมีจํานวนครังและปริมาณ

น้อย อาจทําให้กองทุนไม่สามารถขายตราสารในช่วงเวลาและราคาทีต้องการได้  

 

5. กองทุนรวมนีเป็นกองทุนรวมทีมีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมทีมุ่ งเน้นจะคุ้ มครองเงินต้นหรือไม่

อย่างไร? 

กองทนุนีเป็นกองทนุทีไม่มีผู้ประกนัเงินลงทนุ และไม่ได้เป็นกองทุนคุ้มครองเงนิต้น 

 

6. กองทนุรวมนีมีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ? 

วันทีสินสดุรอบบญัชีวันที 31 สิงหาคม ของทกุปี 
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คําถามและคําตอบเกียวกับข้อกําหนดในการซือขายและโอนหน่วยลงทนุ 
 

 

1. กองทนุรวมนีมีวิธีการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 

 การสังซือหน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี (CG-LTF) 

เนืองจากเงือนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว (LTF) จะสินสดุลงในปี 2562 

บริษัทจดัการจึงใคร่ขอแจ้งหยุดรับคําสังซือและ/หรือสับเปลียนเข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) (ยกเว้นการสบัเปลียน

ระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายในบริษัทจดัการ หรือภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจัดการอืน ทีมีการซือ

มาก่อนวันที 1 มกราคม 2563) 

 

 การสังซือหน่วยลงทนุชนดิไม่ได้ลดหย่อนภาษ ี(CG-LTF-NT) และหน่วยลงทนุชนิดเพอืการออม (CG-LTF-SSF) 

ทกุวนัทําการ ตงัแต่เวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ไทยจนถงึเวลา 15.30  น. ท่านสามารถลงทนุเป็นจํานวนเงินขนัตํา ดงันี 

การสังซือครังแรก การสังซือครังถัดไป 

ไม่กําหนด ไม่กําหนด 

การทํารายการสงัซอืหน่วยลงทนุก่อนเวลา 15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือนนั และการทํารายการหลงัเวลา 

15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือถดัไป 

ทังนี บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีและหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม 

หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการดังกล่าวจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดย

จะประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ 

ทงันี การสังซือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมือบริษัทจดัการได้รับเงินค่าสังซือหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทํารายการขาย

หน่วยลงทุนแล้วเพือให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สังซือจะไม่สามารถยกเลิกคําสังซือหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่

ได้รับความเหน็ชอบจากบริษัทจดัการ 

ทา่นสามารถสงัซือหน่วยลงทนุ โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดงันี 

 - บริษัทจดัการ  

 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

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

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) 

ผู้สงัซือหน่วยลงทนุจะต้องชําระเงินค่าซือครังเดียวเต็มจํานวนทีสงัซือ โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสงัหกั

บญัชีธนาคาร หรือวิธีอนืใดทีบริษัทจดัการยอมรับ โดยผู้สงัซือจะต้องลงวนัทีตามวันทีทสีงัซือและขีดคร่อมเฉพาะสงั

จา่ยเพือบญัชเีงินฝากประเภทกระแสรายวันทีบริษัทจดัการเปิดไว้เพือการนีของธนาคารดงัต่อไปนี  
 

- ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน)  

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกดั (มหาชน)  

- ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน)  
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- ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)  

- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

- ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน)  

- ธนาคารอนืใดทีบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

โดยระบุชือ ทีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ สังซือลงบนด้านหลังของเช็คเพือความสะดวกในการติดต่อและเพือ

ผลประโยชน์ของผู้สงัซอืหน่วยลงทนุ  

กรณีสงัซอืด้วยวิธีอนืทีมิใช่เงินสด ผู้สงัซือจะต้องลงวันทีให้บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงนิได้ในวนัทําการซือหน่วย

ลงทนุนนั 

 

- สังซือหน่วยลงทนุผ่านบริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 

ผู้ลงทุนสามารถวางแผนการลงทุนซือหน่วยลงทุนล่วงหน้าได้โดยสามารถเลือกระบุความถีในการลงทุนเป็นราย

เดือนหรือรายไตรมาสผ่านบริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมัติ (Regular Saving Plan)  

โดยผู้ลงทนุทีประสงค์จะใช้บริการนี จะต้องกรอกใบคําขอใช้บริการการลงทนุตามแผนการลงทุนอตัโนมัติ (Regular 

Saving Plan) และจะต้องสมัครบริการหักบญัชีอัตโนมัติ (Direct Debit) ของธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคาร

กสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย์ (หรือช่องทางอืนใดทีอาจเปิดให้บริการ

ในอนาคต) ทงันี ค่าธรรมเนียมทีธนาคารเรียกเก็บสําหรับการหักบญัชีอตัโนมตัิ (Direct Debit)  ถือเป็นภาระของผู้

ถือหน่วยลงทนุ แต่ในปัจจุบนับริษัทจดัการเป็นผู้ ชําระค่าธรรมเนียมธนาคารตามเกณฑ์ข้างต้นแทนผู้ ถือหน่วยลงทุน 

และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะยกเลิกการชําระค่าธรรมเนียมดงักลา่วโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

- ผ่านระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th 

ตลอด  ชัวโมง ทุกวนั  

การทํารายการสังซือหน่วยลงทุนภายในเวลาทีได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งอนุญาตให้ใช้บริการ หรือคู่มือการใช้งาน

ระบบพรีเมียร์ ซงึในปัจจบุนักําหนดไว้ภายในเวลา 15.30 น. ในวนัทําการซือให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือนนั 

การทํารายการสงัซอืหนว่ยลงทนุหลงัเวลา 15.30 น. ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการซือถดัไป  

- ผ่านเจ้าหน้าททีางโทรศัพท์ (Mutual Fund by Phone)  

ทกุวนัทําการขายหน่วยลงทนุ  
 

- การสังซือโดยวิธีการสับเปลียนหน่วยลงทนุ 

 ชนิดหน่วยลงทนุทีจัดตงัก่อนวันท ี1 มกราคม 2563 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการและเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจัดการและ/หรือหนังสือ       

ชีชวน 

1. การสบัเปลียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ 

 การสบัเปลียนหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถงึ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหนึง(“กองทุน

เปิดต้นทาง”) เพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอีกกองทุนหนึง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) โดยบริษัท
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จดัการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืนจะดําเนนิการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง ไป

ชําระค่าซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง โดยใช้ราคาขาย ราคารับซือคืน และเงือนไข ตามทีระบุไว้ใน

โครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีชวน 

 

2. การสบัเปลียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการกบักองทุนรวมหุ้น

ระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอืน 
 

2.1 กรณีทีกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ เป็นกองทนุเปิดต้นทาง  

 การสบัเปลียนหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถงึ การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้

การบริหารของบริษัทจัดการ (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอีก

กองทนุหนงึ ทีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอนื (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเงือนไขทีระบุไว้ใน

โครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีชวน   

 บริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ซงึได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทุน 

ขาออกจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี) และหกัส่วนต่างค่ารับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไปชําระให้แก่กองทุน

รวมหุ้นระยะยาวทีผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะซือหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการทีรับผิดชอบดําเนินการ

กองทุนรวมหุ้นระยะยาวดังกล่าว (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามทีระบุไว้ในคําขอสบัเปลียนหน่วยลงทุน 

ภายใน 5 วันทําการนบัตงัแต่วนัถดัจากวนัทีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืนได้รับคําสงั

สบัเปลียนหนว่ยลงทนุทีสมบรูณ์แล้ว 

 

2.2 กรณีทีกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเป็นกองทนุเปิดปลายทาง 

การสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอืน (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้ น

ระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ผู้ลงทุนจะต้องดําเนินการให้บริษัท

จดัการอืนของกองทุนเปิดต้นทาง ชําระเงินทีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางเข้า

บัญชีเงินฝากทีบริษัทจดัการได้เปิดไว้ ภายใน 5 วนัทําการนบัตงัแต่วนัถดัจากวนัรับซือคืนหน่วยลงทนุ

เพือมาลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้ นระยะยาวของบริษัทจัดการ (“กองทุนเปิดปลายทาง”) 

รวมทงัดําเนินการให้มีการจัดทําและส่งมอบเอกสารหลกัฐานการสบัเปลียนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจดัการ 

โดยเงินค่าซือหน่วยลงทุนดงักล่าวนีจะถูกหกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทุนขาเข้า (ถ้ามี) และหัก

ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทนุไว้ด้วย (ถ้ามี)   

 

ชนิดหน่วยลงทนุทีจดัตงัตังแต่วันท ี1 มกราคม 2563 

การสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) 

เพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจัดการ โดย

บริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึงได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุน

เปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพือนําไปชําระค่าซอืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 
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ทงันี ในการทํารายการสบัเปลียนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการสบัเปลียนได้เฉพาะกรณีเป็นการ

ทํารายการภายใต้ผู้ ถือหน่วยลงทุนบุคคลเดียวกันภายใต้หมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทุนเดียวกันเท่านัน บริษัทจัดการไม่

อนุญาตให้มีการสับเปลียนหน่วยลงทุนข้ามหมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับพิจารณาจากบริษัทจดัการเป็น

รายกรณี 

ในการทํารายการสบัเปลียนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุนทีทําการเปิดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของบริษัท

จดัการนนั อาจมีกรณีทีไม่สามารถทํารายการสบัเปลียนได้ ทงันี ขนึอยู่กบัระบบงานของตัวแทนทีทําการเปิดบญัชีของผู้

ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคญั 

อนงึ บริษัทจดัการอาจพิจารณาเปลียนแปลงเพิมเติมให้มีการสบัเปลียนหน่วยลงทนุไปมาระหว่าง “กองทนุเปิด บรรษัทภิ

บาล หุ้ นระยะยาว ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี” กับกองทุนเปิดอืนๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการนอกเหนือจาก

กองทุนเปิดทีกําหนดข้างต้นได้ โดยขนึอยู่กบัดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทงันี การสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่าง

กองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทางดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจดัการ และ/หรือ

หนงัสือชีชวนของกองทนุเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง 

ทงันี บริษัทจัดการอาจจะหยุดรับคําสังสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชัวคราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีทีบริษัท

จดัการเห็นว่าการหยดุรับคําสงัสบัเปลียนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สงูสุด หรือมีผลกระทบในทางทีดีต่อกองทนุเปิดและผู้

ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศไว้ทีสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ

คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

อนึง ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้ และไม่สามารถสับเปลียนหน่วย

ลงทนุระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุนทีจดัตงัตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2563 ซงึอยู่ภายใต้การบริหารของ

บริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมอืนทีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอืนได้ ทังนี บริษัทจัดการอาจเปลียนแปลง

เพิมเติมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุได้ โดยขนึอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ และจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบทาง

เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 

หน่วยลงทุนชนดิเพอืการออม 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดทีบริษัทจดัการกําหนดเท่านนั การสบัเปลียน

การถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพือซือหน่วย

ลงทนุของกองทุนเปิดอีกกองหนึง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะ

ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง เพือนําไปชําระค่าซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด

ปลายทาง โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมตามทีได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจาก

กองทุนรวมและผู้สงัซือหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ (ในส่วนโครงการ) โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือคืนจะ

เรียกเกบ็จากผู้ถือหน่วยลงทนุโดยตรงเมือผู้ถือหน่วยลงทนุยืนคําสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุ 

ทงันี บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่อนุญาตให้มีการสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุนก็ได้โดยขนึอยู่

กบัดลุยพนิิจของบริษัทจดัการ  
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ทงันี ในการทํารายการสบัเปลียนหน่วยลงทนุใดๆ ผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทนุสามารถทํารายการสบัเปลียนได้เฉพาะกรณีเป็นการ

ทํารายการภายใต้ผู้ ถือหน่วยบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ ถือหน่วยเดียวกันเท่านัน บริษัทจัดการไม่อนุญาติให้มีการ

สบัเปลียนหนว่ยลงทนุข้ามหมายเลขผู้ถือหนว่ยลงทนุ เว้นแต่จะได้รับการพิจารณาจากบริษัทจดัการเป็นรายกรณี 

ในการจดัการกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมนนั บริษัทจดัการจะบนัทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้

ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวันและเวลาทีลงทุน และเมือผู้ ถือหน่วยลงทุนโอนย้ายหน่วยลงทุนบริษัท

จดัการจะคํานวณต้นทนุ ผลประโยชน์ และหกัเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน ออกก่อน” (First In First Out 

– FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด ทังนี วันทีลงทุน หมายความว่า วันทีผู้ ถือ

หน่วยลงทนุลงทุนในกองทนุรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมในแต่ละรายการ และในกรณีทีรับโอนหน่วย

ลงทุนจากกองทุนรวมเพือการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมอืน ให้หมายความถึงวันทีผู้ ถือหน่วยลงทุนลงทุน

เริมแรกในกองทนุรวมเพอืการออมของรายการทีรับโอนนนั 

บริษัทจดัการจะจดัทําและจดัส่งหนงัสือรับรองการสบัเปลียนหน่วยลงทุนในกองทนุรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิด

เพือการออมให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายการตามหลักเกณฑ์ทีสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานทีเกียวข้องประกาศกําหนด ทงันี บริษัทจดัการจะจดัส่งให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน

ภายในระยะเวลาทีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ผู้ถือหนว่ยลงทุน สามารถสบัเปลียนหน่วยลงทนุตามทีบริษัทจดัการกําหนดได้ ดงัต่อไปนี 

(1) การสบัเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพือการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม ไปยงักองทุนรวมเพือ

การออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ (ถ้ามี) 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพือการออม

ตามทีบริษัทจัดการกําหนด ซึงอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ตามหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการตามที

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายทีเกียวข้องกําหนด  

การสบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือการออม หรือหน่วยลงทุน

ชนิดเพือการออม (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการ

ออม อีกกองหนงึ (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุนการ

ขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางเพือนําไปชําระค่าซือ

หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง  

โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนทีสามารถสับเปลียนหน่วยลงทุนได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท

จดัการ 

ทงันี สําหรับการสบัเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม (“กองทุนเปิดต้น

ทาง”) ไปยังกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมอืน (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ภายใต้การบริหาร

ของบริษัทจัดการ หากเปิดให้บริการ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนเปิดให้บริการ ทางเว็บไซต์ของ

บริษัทจดัการ 
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(2) การสบัเปลียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพือการออมภายใต้การบริหารของ

บริษัทจดัการกบักองทนุรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอนื 

ก.    กรณีทีกองทนุรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ เป็นกองทนุ

เปิดต้นทาง  

การสบัเปลียนหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถงึ การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทนุชนดิ

เพือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพือซอืหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเพือการออม

หรือหน่วยลงทนุชนิดเพือการออมอีกกองทนุหนงึ ทีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอนื (“กองทนุเปิดปลายทาง”) 

ตามเงือนไขทีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีชวน   

 

ข.    กรณีทีกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเป็นกองทนุเปิด

ปลายทาง 

การสบัเปลียนการถือหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทนุ

ชนิดเพือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการอืน (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพือซอืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ

การออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (“กองทนุเปิดปลายทาง”)  

ผู้ลงทนุจะต้องดําเนินการให้บริษัทจดัการอนืของกองทุนเปิดต้นทาง ชาํระเงินทีได้จากการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุน

เปิดต้นทางเข้าบญัชีเงินฝากทีบริษัทจดัการได้เปิดไว้ (“กองทนุเปิดปลายทาง”) รวมทงัดําเนินการให้มีการจดัทําและส่ง

มอบเอกสารหลกัฐานการสบัเปลียนหน่วยลงทนุให้แก่บริษัทจดัการ  

(3) การสบัเปลียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการกบักองทนุรวมเพือการออมหรือ

หน่วยลงทนุชนิดเพือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ 

การสบัเปลียนหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถงึ การขายคืนหน่วยลงทุนของ กองทนุรวมตลาดเงิน และ/หรือกองทนุอืนใด

ภายใต้การบริหาร (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพอืซอืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพือการ

ออม (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ทีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ ตามเงือนไขทีระบุไว้ในโครงการจดัการและ/หรือ

หนงัสือชีชวน  

บริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ซงึได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทุนขาออกจาก

กองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี) และหกัส่วนต่างค่ารับซือคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ไปชําระค่าซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด

ปลายทาง โดยใช้ราคาขาย ราคารับซือคืน และเงือนไข ตามทีระบไุว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชีชวน 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงเพมิเติมให้มีการสบัเปลียนหน่วยลงทนุจากกองทุนรวมอืน  

(“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพือซอืหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม ภายใต้การ

บริหารของบริษัทจดัการ (“กองทุนเปิดปลายทาง”) โดยขนึอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ทงันี การสบัเปลียนหน่วย

ลงทนุของกองทนุเปิดดงักล่าว จะต้องเป็นไปตามเงือนไขทีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนังสือชีชวน 

ทงันี สําหรับการสบัเปลียนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม (“กองทนุเปิดต้น

ทาง”) ไปยงักองทนุรวมอืนภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ หากเปิดให้บริการบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบ

ล่วงหน้าก่อนเปิดให้บริการ ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  
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อนงึ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสบัเปลียนหน่วยลงทนุระหว่างชนิดหน่วยลงทนุได้ ทงันี บริษัทจดัการอาจเปลียนแปลง

เพมิเติมการสบัเปลียนหนว่ยลงทุนได้ โดยขนึอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ และจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบทาง

เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทนุมีคําสงัให้บริษัทจดัการโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเพือการออมหรือ

หน่วยลงทนุชนิดเพือการออมไปยงักองทนุรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทนุชนิดเพือการออมอืน บริษัทจดัการจะโอนเงิน

ลงทนุในหน่วยลงทนุพร้อมด้วยผลประโยชน์ทงัหมดภายใน 5 วันทําการนบัแต่วนัทีได้รับคําสงัจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ เว้น

แต่ในกรณีทีคณะกรรมการ กลต.หรือสํานกังานคณะกรรมการ กลต.ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศกําหนดเป็นอย่างอืน 

หลักเกณฑ์เพมิเติมสําหรับหน่วยลงทนุชนิดเพือการออม 

ทงันี บริษัทจดัการอาจหยดุรับคําสงัสบัเปลียน (ขาเข้า) เป็นการชวัคราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีทีบริษัทจดัการเห็นว่า

การหยุดรับคําสงัสบัเปลียนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางทีดีต่อกองทนุเปิดและผู้ ถือหน่วย

ลงทุน ทงันี บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยว่า 3 วันทําการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคําสงัสับเปลียน 

(ขาเข้า) โดยจะประกาศผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ

ภายใน 15 วนันบัแตว่นัเปลียนแปลงดงักลา่ว 

วันและเวลาในการสับเปลียนการถือหน่วยลงทนุ  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสบัเปลียนหน่วยลงทุนได้ โดยวนัและเวลาในการส่งคําสังสบัเปลียนหน่วยลงทุนให้

เป็นวันและเวลาเดียวกันกับการส่งคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุน ตามทีระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือ 

ชีชวนของทงักองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/หรือเงือนไข หรือหลกัเกณฑ์ทีบริษัทจดัการกําหนด 

ทงันี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงวนัและเวลาในการสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุน เพือประโยชน์สงูสุดของ

ผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนวันเสนอขายหน่วยลงทุน โดยจะระบุไว้ใน

หนงัสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคญั โดยการสบัเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิด ต้องเป็นไปตามเงือนไขทีระบุ

ไว้ในโครงการจดัการ 

ทงันี ในกรณีทีบริษัทจัดการจะเริมเปิดให้ทําการสังซือหน่วยลงทุนโดยการสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือ

กองทุนอืนใดตามทีบริษัทจัดการเปิดให้บริการสบัเปลียนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว นนั 

บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 

- ช่องทางการซือหน่วยลงทุนอืนๆ (ถ้ามี) 
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 การรับซือคืนหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นจํานวน ดงันี  

จาํนวนเงนิ จาํนวนหน่วย 

ไม่กําหนด ไม่กําหนด 

 

ผู้ถือหนว่ยลงทุนทีต้องการเงินลงทนุคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ โดยดําเนินการขายคืนผ่าน วิธีการดงัต่อไปนี 

- ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน 

- ผ่านระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th 

- บริการการลงทุนตามแผนการลงทนุอัตโนมัต ิ(Regular Saving Plan) 

- ผ่านเจ้าหน้าทีทางโทรศัพท์ (Mutual Fund by Phone) 

- ช่องทางการรับซือคืนหน่วยลงทนุอืนๆ (ถ้ามี) 

ทกุวันทําการ ตงัแต่เวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ไทยจนถงึเวลา 15.00 น. 

ทงันี บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ภายใน 5 วันทําการนบัแต่วนัรับซือคืนหน่วยลงทนุ โดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงนิฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอืน

ใดอนัจะเป็นการอาํนวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่าย

เป็นเช็คขีดคร่อมสงัจ่ายเฉพาะระบุชือผู้ถือหน่วยลงทนุ และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนําส่งโดยผู้ สนบัสนนุการขายหรือรับ

ซอืคืนตามที ผู้ ถือหนว่ยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

 
2. กรณีใดทบีริษัทจดัการกองทนุรวมสงวนสิทธไิม่ขายหน่วยลงทุน ? 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสงัซอืหนว่ยลงทนุ ทงัหมดหรือบางส่วน และ/หรือปฏิเสธทีจะให้

คําแนะนําการลงทุน ในกรณีใดกรณีหนงึดงัต่อไปนี  

1. กรณีทีการสงัซอืหน่วยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทุน อาจมีผลทําให้ผู้สงัซือหน่วยลงทุนรายนนัๆ ถือหน่วยลงทุนมากกว่า

ร้อยละ 5.0 ของมลูค่าหน่วยลงทนุทีจําหน่ายได้แล้วทงัหมด 

2. กรณีทีการสงัซือหน่วยลงทุนนันมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการตามทีได้รับอนุมัติ

จากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.    

3. กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซือหน่วยลงทนุทีบริษัทจดัการได้รับจากผู้สังซือหน่วยลงทนุไม่ถูกต้องตามความ

เป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วน 

4. กรณีเอกสารหรือข้อมูลประกอบการซือหน่วยลงทนุทีบริษัทจดัการได้รับจากผู้สงัซอืหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามความเป็นจริง 

และ/หรือไม่ครบถ้วนทงัตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อกําหนดของบริษัทจดัการ 

5. กรณีทีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าผู้สังซือหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือบุคคลทีเกียวข้องกับผู้สังซือหน่วยลงทุน 

และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ เป็นบุคคลทีมีความเกียวข้องกบัการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย   

6. บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธการสังซือ และ/หรือการจดัสรรหน่วยลงทุนในบางกรณีตามทีบริษัทจัดการ

เห็นสมควร เช่น ในกรณีทีบริษัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์โดยรวมต่อกองทนุหรือผู้ถือหน่วยลงทนุ หรือกรณีทีการสงัซือ
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หน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ทังนี เพือเป็นการ

รักษาผลประโยชน์โดยรวมของกองทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุน และ ชือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคต

ของบริษัทจดัการเป็นหลกั  

7. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธการสงัซือ และ/หรือการจัดสรรหน่วยลงทุนทงัหมด หากคาดการณ์ได้ว่า การจดัตงั

และ/หรือการลงทุนของกองทุนไม่เหมาะสม และ/หรือไม่เป็นประโยชน์โดยรวมต่อนักลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจ

ยกเลิกการจดัตงักองทนุและคืนเงินค่าจองซือให้กบันกัลงทนุโดยเร็ว  

  
3. กองทุนรวมนีมีข้อกําหนดเกียวกับการเลือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซือคืน

หน่วยลงทุนตามคาํสังทรัีบไว้แล้ว และการหยดุรับคําสังซือหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร? 

การเลือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหนว่ยลงทุน 

บริษัทจดัการอาจเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทีได้มีคําสงัขายคืนหน่วยลงทุน

ของกองทุนเปิดได้ในกรณีดงัต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอน

หลกัทรพัย์หรือทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล    

(2) มีคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว  แต่ในช่วงระยะเวลาทีบริษัทจดัการยงัไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ 

ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการพบว่าราคารับซือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้

รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีไม่

ถูกต้องนนัต่างจากราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีถูกต้องตงัแต่หนึงสตางค์ขึนไปและคิดเป็นอตัราตงัแต่ร้อยละ .  

ของราคารับซอืคืนหน่วยลงทนุทีถกูต้อง 

(3) มีคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาทีบริษัทจดัการพบว่าราคารับซือคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล

ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ

คืนหน่วยลงทนุทีไม่ถูกต้องนนัตา่งจากราคารับซือคืนหน่วยลงทนุทีถกูต้องตงัแตห่นงึสตางค์ขึนไป และคิดเป็นอตัรา

ตงัแต่ร้อยละ .  ของราคารับซือคืนหนว่ยลงทนุทีถกูต้อง  

การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตาม ( ) ( ) หรือ ( ) บริษัทจดัการอาจเลือนได้

ไม่เกนิ  วนัทําการนบัตงัแตว่นัทําการถดัจากวนัทีมีคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนนนั เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังาน

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

(1) ประกาศการเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ทีทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที

ตดิต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซอืคืนทีใช้ในการซอืขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทีได้มี

คําสงัขายคืนหนว่ยลงทนุทราบโดยพลนั  

(2) แจ้งการเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ และจดัทํารายงานในเรืองดงักล่าว พร้อมทงัแสดงเหตุผล

และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ

ชดเชยราคาจากผู้ ดูแลผลประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจ

มอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการดงักล่าวแทนก็ได้ 
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(3) ในระหว่างทีบริษัทจดัการเลือนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนนนัหากถงึวนัทําการซือขายหน่วยลงทุน

วันอืน และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสงัขายคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจดัการจะต้องรับซือคืนหน่วยลงทุนนนั ทงันี บริษัท

จดัการจะต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนทียังค้างอยู่ให้เสร็จสินก่อน แล้วจึงชําระเงินค่า

ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุทีสงัขายคืนหนว่ยลงทุนในวนันนัๆ ตอ่ไป 

 

การไม่ขายหรือไมรั่บซือคืนหนว่ยลงทนุตามคําสงัซอืหรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุ 

 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสังซือ หรือ

คําสงัขายคืนหน่วยลงทนุได้ เฉพาะในกรณีทีกําหนดไว้ในโครงการ ซงึต้องไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี  

(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซือขายได้ตามปกต ิ 

(2) บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึงดงันี โดยได้รับ

ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึงให้กระทําได้ไม่เกิน  วนัทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลาดงักล่าว

จากสํานกังาน  

(ก) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม  

(ค) มีเหตจุาํเป็นอืนใดเพือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทุน  

(3) กองทนุรวมได้ลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัต่อไปนีเกิดขึน ซงึก่อให้เกิดผลกระทบ

ตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัสําคญั  

(ก) ตลาดซือขายหลกัทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซือขายได้ตามปกติ ทงันี เฉพาะในกรณีทีกองทุน

รวมลงทุนในหลักทรัพย์ทีซือขายในตลาดซือขายหลักทรัพย์แห่งนันเกินกว่าร้อยละ  ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ

กองทนุรวม  

(ข) มีเหตกุารณ์ทีทําให้ไม่สามารถแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ

หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกต ิหรือ  

(ค) มีเหตุทีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึงเหตุ

ดงักล่าวอยู่เหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามคําสังซือหน่วยลงทุนทีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสงัซือหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุน

เฉพาะราย เนืองจากปรากฏข้อเทจ็จริงดงันี  

(ก) บริษทัจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทุนรายนนั ๆ มีสว่นเกียวข้องกบัการกระทําอยา่งใดอยา่งหนงึดงันี  

1. การกระทําทีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงนิตามกฎหมาย เกียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงิน ไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  
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2. การให้การสนบัสนนุทางการเงินแกก่ารก่อการร้าย  

3. การกระทําทีเป็นการปฏิบตัิตามคําสงัเกียวกบัการยึดหรืออายดัทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอาํนาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลูกค้า และตรวจสอบ เพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกบัลูกค้าได้ใน

สาระสําคญั  

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอืนเข้าบริหารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจัดการ

ของตนอันเนืองมาจากการทีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการ

กองทนุรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และการจดัจําหน่าย

หลกัทรัพย์ทีเป็นหนว่ยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือขายลว่งหน้า ซงึให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วนัทําการ  

(6) อยู่ในระหว่างดําเนินการเพือเลกิกองทุนรวม ตามข้อ 22.1.2 ในสว่นข้อผกูพนั 

2. เมือปรากฏเหตตุามข้อ 1. และบริษัทจดัการกองทนุรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับคํา

สงัซอื หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุ ให้บริษทัจดัการกองทนุรวมปฏิบตัิดงัต่อไปนี  

(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทราบถงึการไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วย

ลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอืนและผู้ลงทุนทวัไป

ให้ทราบถงึการหยุดรับคําสงัซือ หรือคําสงัขายคืนหนว่ยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนัด้วย  

(2) รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสงัซือ หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทัง

แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนนั ให้สํานกังานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีทีบริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ขาย หรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสงัซือ หรือคําสงัขายคืนหน่วย

ลงทุนตามข้อ 1. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดงันี ก่อนการเปิดรับคําสงั

ซอื หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุ  

(ก) รายงานการเปิดรับคําสงัซอื หรือคําสงัขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทนุรวมเปิด ณ วนัทํา

การสดุท้ายก่อนวนัรายงานนนัให้สํานักงานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรบัคําสงัซอื หรือคําสงัขายคืนหนว่ยลงทุน  

(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทีมีคําสงัซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถงึการเปิดขาย หรือรับซือคืนหน่วย

ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอืนและผู้ลงทุนทวัไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสงัซือหรือคําสังขายคืน

หนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

3. ให้บริษัทจัดการกองทนุรวมหยุดการขายหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสงัซอืหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาทีบริษัทพบว่า

ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและ

รายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสังซือหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอืนและผู้ลงทุนทวัไปให้ทราบถงึการหยดุรับคําสงัซอืหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ 

โดยพลัน  
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4. ในกรณีทีวนัทําการซือขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัทีสํานกังานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวนัหยดุทํา

การของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสังซือ และคําสังขายคืน   

หน่วยลงทุน สําหรับวันดังกล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกียวกับการหยุดรับคําสงัในกรณี

ดงักล่าวไม่น้อยกว่า 5 วนัทําการก่อนถงึวนัหยุดทําการกรณีพิเศษนนั โดยจัดให้มีข้อมูลเรืองดงักล่าวไว้ในทีเปิดเผย ณ 

สถานทีในการซือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ สนับสนุนการขาย หรือรับซือคืน       

หนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 

 

การหยดุขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทนุ 

เพอืคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีทีมีความจําเป็นเพือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน

ของประเทศ หรือเพือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัท

จดัการหยุดรับคําสังซือ คําสงัขายคืนหรือคําสงัสบัเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชัวคราวตามระยะเวลาที

เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้

ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสงัซอื คําสงัขายคืน หรือคําสงัสบัเปลียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 

 
4. วธีิการสับเปลียนหน่วยลงทนุเป็นอย่างไร ? 

วิธีการหรือช่องทางการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน ให้ใช้วิธีหรือช่องทางเดียวกนักบัการส่งคําสังซือหรือคําสงัขายคืน

หน่วยลงทุน ตามทีระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือชีชวนของทงักองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/

หรือเงือนไข หรือหลกัเกณฑ์ทีบริษัทจดัการกําหนด 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการ

ออมตามทีบริษัทจดัการกําหนด ซงึอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการได้ตามหลกัเกณฑ์ เงือนไข และวธีิการตามที

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และกฎหมายทีเกียวข้องกําหนด 

 ทงันี การสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน รวมเพือการออมหรือ

หน่วยลงทุนชนิดเพือการออม (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพือซือหน่วย ลงทนุของกองทนุรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุน

ชนิดเพือการออมอีกกองหนึง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงือนไขทีระบไุว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการหรือ 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน จากกองทุนเปิดต้นทางเพือ

นําไปชําระค่าซอืหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 

อนงึ ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้ ทงันี บริษัทจดัการอาจเปลียนแปลง

เพิมเติมการสับเปลียนหน่วยลงทุนได้ โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจดัการ และจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบทาง

เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และบริษัทจดัการจะแยกคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิด ซึงอาจจะมีมูลค่าเท่ากนัหรือ

แตกตา่งกนัได้ 

 

5. กองทุนรวมนีกําหนดวธีิการโอนหน่วยลงทนุ และข้อจาํกัดการโอนไว้อย่างไร ? 

1.  ตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกําหนด และ/หรือ ทีแก้ไขเพมิเตมิ  

2.  ผู้ลงทุนทีถือครองหน่วยลงทนุก่อนวนัที 1 มกราคม 2563 และยงัไม่ครบเงือนไขทีได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี (5 ปี หรือ 

7 ปี) ไม่สามารถนําหน่วยลงทนุไปจําหน่าย จา่ย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกนัได้ 



กองทนุเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว  15 

 

3.  ผู้ลงทุนทีถือครองหน่วยลงทุนตังแต่วันที 1 มกราคม 2563 สามารถนําหน่วยลงทุนไป จําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือ

นําไปเป็นประกนัได้  

4.  บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือจํานําหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ

การออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม ทงันี เพือให้เป็นไปตามทีกฎหมายกําหนด 

 

6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซือคืนหน่วย
ลงทุนได้จากช่องทางใด? 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตดิตามมูลค่าหน่วยลงทนุของกองทุนได้ จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  www.uobam.co.th 
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คําถามและคําตอบเกียวกับสทิธขิองผู้ถอืหน่วยลงทนุ 
 

 
 
1. กองทุนรวมนีมีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

- ใบหนว่ยลงทนุ 

- สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 

- หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 

- ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ 

- รูปแบบอนืใดตามทีบริษัทจดัการกําหนด 

ทงันี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึงให้กบัผู้

สงัซือหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน เช่น หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือ

รูปแบบทีมีการเปลียนแปลง แก้ไข หรือเพมิเติมในอนาคต ตามหลกัเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการทีบริษัทจดัการกําหนด โดย

ผู้สังซือหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปลียนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตาม

หลกัเกณฑ์ และเงือนไขทีบริษัทจดัการกําหนด และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลง หรือเพิมเติมรูปแบบ

และ/หรือเงือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข

โครงการจดัการกองทุนรวม และไม่ถือวา่เป็นการดําเนินการทีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดมิ 

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนีอาจถูกจาํกัดสิทธใินเรืองใด ภายใต้เงอืนไข อย่างไร ? 

ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของกองทุนรวมบริษัท

จดัการกองทุนรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนทีเกินดงักล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและ

หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตาม

จํานวนทีถืออยู ่

3. ช่องทางและวธีิการทผีู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สทิธอิอกเสียงและการดําเนินการใช้

สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ? 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการ

ได้ที website ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th 

4. กองทุนรวมนีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียน อย่างไร ? 

ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถติดต่อได้ที  

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

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

5. กองทุนรวมนีมีนโยบายการระงบัข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่างไร ? 

ไม่มี 
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บุคคลทีเกียวข้องกับการดาํเนินการของกองทนุรวม  

  

1. รายชือกรรมการ และคณะผู้บริหาร 

รายชือกรรมการ 

1. นาย ลี ไหว ไฟ ประธานคณะกรรมการ 

2. นายทีโอ บนุ เคียต กรรมการ 

3. นายสญัชยั อภิศกัดศิริิกลุ กรรมการ 

4. นางกญัลิกา บษุปวนชิ กรรมการ 

5. นายวนา พลูผล กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

 
คณะผู้บริหาร 

1. นายวนา  พลูผล  ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร  

2. นางสุนรี  พิบลูย์ศกัดกิลุ  กรรมการผู้จดัการ สายปฏิบตักิาร  

3. นายเจดิพนัธุ์  นธิยายน  กรรมการผู้จดัการ สายการลงทนุ  

4. นางสาวรัชดา  ตงัหะรัฐ    กรรมการผู้จดัการ สายพฒันาธุรกิจ  

 
2. จาํนวนกองทนุรวมภายใต้การบริหารจดัการของบริษัท 

จํานวน 110 กองทุน (ข้อมลู ณ วนัที 31 สงิหาคม 2564) 
 
3. มูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทนุรวม  

CG-LTF เทา่กบั 12,727,289,912.33 บาท (ข้อมลู ณ วนัที 31 สิงหาคม 2564) 

CG-LTF-NT เท่ากบั ……………………บาท (ข้อมลู ณ วนัที …………………….) 

CG-LTF-SSF เทา่กบั ……………………บาท (ข้อมลู ณ วนัที …………………….) 

หมายเหตุ : กองทนุเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว หนว่ยลงทนุชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี (CG-LTF-NT) และ  

กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว หน่วยลงทุนชนิดเพือการออม (CG-LTF-SSF) ยงัไม่เปิดให้บริการ      

จงึทําให้ยงัไม่มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของหนว่ยลงทุนชนิดดงักล่าว 

 

4. รายชือคณะกรรมการการลงทนุ  
IC Governance 

1. นายวนา พูลผล ประธานคณะกรรมการ IC Governance 

2. นางสาวเฟง ฟาง กรรมการ 

3. นางสุนรี พิบลูย์ศกัดิกลุ กรรมการ 

4. นางสาวรัชดา ตงัหะรัฐ กรรมการ 

5. นายเจดิพนัธ์ุ นธิยายน กรรมการ 

6. นายธนกร ธรรมลงกรต กรรมการ 

7. นายจารุวตัร ปรีดเิปรมกลุ กรรมการ 

8. นางสาววรรณจนัทร์ องึถาวร กรรมการ 

9. นางวภิาดา ลภัยพร กรรมการ 
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IC Asset Allocation 

1. นายเจดิพนัธุ์ นธิยายน  ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation 

2. นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ  กรรมการ 

3. นายสทิธิศกัด ิ ณัฐวุฒิ  กรรมการ 

4. นางสาวชืนสมุน พรสกลุศกัด ิ  กรรมการ 

5. นางสาวนพรัตน์ ประมวลวลัลิกลุ กรรมการ 

6. นายวีรชยั จนัเป็ง  กรรมการ 

7. นางสาวศรสวรรค์ เติมวฒุิกลุ  กรรมการ 

8. นายจารุวตัร ปรีดเิปรมกลุ  กรรมการ 

9. นางสาวลินดา อบุลเรียบร้อย กรรมการ 

10. นายวีรยุทธ หลีห์ละเมียร  กรรมการ 

11. นางสาวชนษิฎา วีรานวุตัต ิ  กรรมการ 

12. นางสาวเบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร์ กรรมการ 

13. นางสาววรรณจนัทร์ องึถาวร  กรรมการ 

14. นายกติตพิงษ์ กงัวานเกียรตชิยั กรรมการ 

15. นางสาวสิริอนงค์ ปิยสนัติวงศ์  กรรมการ 

16. นายฐิตรัิฐ รัตนสิงห์  กรรมการ 

17. นายนพพล  นราศรี  กรรมการ 

18. นายธนกร ธรรมลงกรต  กรรมการ 

 
5. รายชือผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทํางานทีเกียวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน

รวม รวมทงัหน้าทีความรับผิดชอบของผู้จดัการกองทุน (ข้อมลู ณ วนัที 11 สงิหาคม 2564)  

ชอื ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงานทเีกยีวข้องกับ 

การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าทคีวาม

รับผิดชอบ 

นายธนกร ธรรมลงกรต 

ผู้ อํานวยการอาวโุส (1),                          

หวัหน้าฝ่ายการลงทนุตราสารทุนใน

ประเทศ และ รักษาการหวัหน้าฝ่าย

เทคโนโลยีการลงทุน สายการลงทนุ 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑติ  

(การธนาคารและการเงิน)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 

(เศรษฐศาสตร์, เกียรตินยิม

อนัดบั 1)                          

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ผู้อาํนวยการอาวโุส (1), หวัหน้าฝ่ายการลงทนุ    

ตราสารทุนในประเทศ และ รักษาการหวัหน้าฝ่าย

เทคโนโลยีการลงทุน สายการลงทนุ,                     

บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ผู้จดัการกองทุน, ฝ่ายบริหารกองทนุ,                            

บลจ. ธนชาต จาํกดั 

 ผู้ชว่ยผู้จดัการกองทนุ, ฝ่ายการจดัการลงทนุ,               

บลจ. ซีไอเอ็มบี –พรินซิเพลิ จํากดั 

 ทีปรึกษาการลงทุน, ฝ่ายทีปรึกษาการลงทุน,              

บล. ยไูนเต็ด จํากดั (มหาชน) 

 ทีปรึกษาการลงทุน, ฝ่ายจดัการลงทนุ,                        

บลจ. ยไูนเตด็ (จํากดั) มหาชน 

 

 

หวัหน้า 

ฝ่ายการลงทนุตราสารทุน  

ในประเทศ 

และ 

รักษาการหวัหน้า           

ฝ่ายเทคโนโลยีการลงทุน  

สายการลงทนุ 



กองทนุเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว  19 

 

ชอื ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงานทเีกยีวข้องกับ 

การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าทคีวาม

รับผิดชอบ 

นายสิทธิศักด ิณัฐวุฒ*ิ, CFA 

ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  

ฝ่ายการลงทนุตราสารทุนในประเทศ 

  

  

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต 

(การเงิน),Seattle University, 

U.S.A. 

 ศิลปศาสตร์มหาบณัฑติ 

(เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, 

การเงิน),                          

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ศิลปศาสตร์บณัฑิต (ภาษาองักฤษ, 

เกียรตินิยมอนัดบั 2),                        

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 ผู้อาํนวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารทุน    

ในประเทศ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ผู้อาํนวยการอาวโุส, หวัหน้าฝ่ายการลงทุนตราสารทุน, 

บลจ. ยโูอบี (ไทย) จํากดั 

 ผู้ชว่ยผู้อํานวยการลงทุนตราสารทนุ,                       

บลจ. กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

 ผู้ชว่ยผู้จดัการกองทนุตราสารทุน,                  

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

ฝ่ายการลงทนุตราสารทุน

ในประเทศ 

นางสาวปราณี ศรีมหาลาภ 

ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  

ฝ่ายการลงทนุตราสารทุนในประเทศ 

  

  

  

 บริหารธุรกิจบณัฑิต 

(การตลาด),

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 ผู้อาํนวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารทุน   

ในประเทศ, บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ผู้อาํนวยการอาวโุส, ฝ่ายการลงทนุตราสารทุน,    

บลจ. ยโูอบี (ไทย) จํากดั 

 นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์,                                        

Barclays de Zoete Wedd Securities (Thailand)  

 ผู้ชว่ยนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์,                           

Barclays de Zoete Wedd Securities  

ฝ่ายการลงทนุตราสารทุน

ในประเทศ 

นางสาวชืนสุมน พรสกุลศักด,ิ CFA 

ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  

ฝ่ายการลงทนุตราสารทุนในประเทศ 

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต                     

(ธุรกิจระหว่างประเทศ),                      

South Bank University, 

London, UK 

 บริหารธุรกิจบณัฑิต                            

(ธุรกิจระหว่างประเทศ),

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 ผู้อาํนวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารทุน    

ในประเทศ, บลจ.ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 ผู้จดัการกองทุน,                                      

 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

 ผู้จดัการกองทุน, บลจ. บวัหลวง จํากดั 

 ผู้จดัการกองทุน, บลจ. ธนชาต จํากดั 

ฝ่ายการลงทนุตราสารทุน

ในประเทศ 

 

 

นายวรีชัย จนัเป็ง*, CFA, FRM 

ผู้ อํานวยการอาวโุส (2),  

ฝ่ายการลงทนุตราสารทุนในประเทศ 

  

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต

(การเงิน), 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 

(เศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์), 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต 

(วิศวกรรมโยธา), จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

 ผู้อาํนวยการอาวโุส (2), ฝ่ายการลงทนุตราสารทุน   

ในประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

 Team Leader / Equity Portfolio Manager,  

บลจ. เดนาลี เพรสทีจ จํากัด 

 Vice President / Senior Equity Portfolio Manager, 

บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

 Assistant Vice President / Senior Trader,  

บล. ภทัร จํากดั (มหาชน) 

 Assistant Vice President / Senior Trader,  

บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 Foreign Exchange Trader, 

 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ฝ่ายการลงทนุตราสารทุน

ในประเทศ 
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ชอื ตาํแหน่ง การศึกษา 
ประสบการณ์ทาํงานทเีกยีวข้องกับ 

การบริหารจัดการกองทุนรวม 

หน้าทคีวาม

รับผิดชอบ 

นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิกลุ*,  

ผู้ อํานวยการ,                                    

ฝ่ายการลงทนุตราสารทุนในประเทศ 

 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

(การเงิน, เกียรตินยิมอนัดบั 1)

สถาบนับณัฑิตพฒัน บริหารศาสตร์ 

 วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต 

(วิศวกรรมเครืองมอื, เกียรติ

นยิมอนัดบั 1) มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

 ผู้อาํนวยการ, ฝ่ายการลงทนุตราสารทุนในประเทศ, 

บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ผู้ชว่ยผู้อํานวยการ, บลจ. กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

 ผู้ชว่ยผู้อํานวยการ, บลจ. ภัทร จาํกัด 

 ผู้จดัการกองทุน, บลจ. กสิกรไทย จํากัด 

 ผู้จดัการกองทุน, บลจ. ธนชาต จํากัด 

 ผู้ชว่ยผู้จดัการกองทนุ, บล. เอเซีย พลสั จาํกดั                                                      

ฝ่ายการลงทนุตราสารทุน

ในประเทศ  

นางสาวศรสวรรค์ เตมิวุฒกุิล  

ผู้ ช่วยผู้อํานวยการ,  

ฝ่ายการลงทุนตราสารทุนในประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน, 

เกียรตินยิมอันดบั 1), วิทยาลยั

นานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล 

 ผู้ชว่ยผู้อํานวยการ, ฝ่ายการลงทุนตราสารทุนใน

ประเทศ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 Investment Consultant and Analyst, บริษัท

เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

 ผู้จดัการกองทุน, บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั 

 ผู้จดัการกองทุน, บลจ. เอ็มเอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

 ผู้ชว่ยผู้จดัการกองทนุ, บลจ. แอสเซท พลสั จํากัด 

 Financial Counsel Assistant,  

บริษัท 3 เอม็ ประเทศไทย จาํกัด 

ฝ่ายการลงทนุตราสารทุน

ในประเทศ  

* ปฏิบตัิหน้าทเีป็นผู้จดัการกองทุนและผู้จดัการสญัญาซือขายลว่งหน้า (ถ้าม)ี 
 

 

6.   รายชอืผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี มีดังนี 

รายชือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคนืหน่วยลงทุน CG-LTF CG-LTF-NT CG-LTF-SSF 

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

2. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2626-7777    

3. ธนาคาร ซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. : โทรศพัท์ 1588, 0-2232-2484    

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

5. บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จาํกดั : โทรศพัท์ 0-2672-5999, 0-2687-7000    

6. ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1428    

7. บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2638-5500     

8. บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-5050    

9. บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ ว ีโกลบอล จาํกัด (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-5800    

10. บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-8000    

11. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-7000, 0-2099-7000    

12. บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซยี พลสั จํากดั : โทรศพัท์ 0-2680-1234    

13. บริษัทหลกัทรัพย์ บียอนด์ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2659-3456    

14. บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิก้ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2695-5000    

15. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2635-3123    

16. บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด : โทรศัพท์ 0-2949-1999    
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รายชือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคนืหน่วยลงทุน CG-LTF CG-LTF-NT CG-LTF-SSF 

17. บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2305-9000    

18. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2782-2400    

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

20. บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั : โทรศพัท์ 0-2857-7000    

21. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน เมอร์ชนั พาร์ทเนอร์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2660-6677    

22. บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2658-8888    

23. บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากัด (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2618-1111    

24. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัซา่ จาํกดั : โทรศพัท์ 0-2697-3700    

25. บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั : โทรศพัท์ 0-2841-9000    

26. บริษัทหลกัทรัพย์ เคทบีีเอสที จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2351-1800     

27. บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีต ีจํากดั : โทรศพัท์ 0-2343-9555    

28. บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2648-3600    

29. ธนาคารออมสิน : โทรศัพท์ 1115    

30. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 1327, 0-2359-0000    

31. บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2696-0000, 0-2796-0000    

32. บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2080-2888    

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

34. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2207-2100    

35. บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากดั : โทรศพัท์ 0-2861-5508, 0-2861-6090    

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

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

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

39. บริษัทนายหน้าซอืขายหลกัทรัพย์ โรโบเวลธ์ จํากดั : โทรศพัท์ 0-2026-6222    

40. บริษัท เมอืงไทยประกันชีวิต จํากดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2274-9400    

41. บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จาํกัด : โทรศัพท์ 0-2633-6000    

42. บริษัท ฟิลลปิประกันชวีิต จาํกดั (มหาชน) : โทรศพัท์ 0-2022-5000    

หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืนทีบริษัทจดัการแต่งตงัขนึ 

7. นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนนีคือ ? 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

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

8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุนีคือ ? 

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) 

โทรศพัท์ 0-2242-3902-7 

นอกจากหน้าทีตามทีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตงัผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วยงัมีหน้าทีตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์

ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 
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ช่องทางทผู้ีลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพมิเติมเกียวกับกองทุนรวมนี 
 

 

 

1. ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมูลเพมิเตมิเกียวกับกองทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทนุสามารถทราบข้อมลูเพมิเติมเกียวกบักองทนุได้ที 

-  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

-  ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือคืน (ถ้ามี) 

-  เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  www.uobam.co.th 

2. ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเกนิข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด ? 

ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมูลสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุได้ทีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

www.uobam.co.th 
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ความเสียงในการลงทุนของกองทนุรวม 

 

1.    ความเสียงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ในตลาด (Market Risk)  

ความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงของราคาตราสารทีกองทนุลงทนุ ซงึอาจเกิดจากปัจจยัต่างๆ เช่น การเปลียนแปลง

ของภาวะเศรษฐกิจและการเมืองทงัภายในและภายนอกประเทศ  ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย และ/หรือสถานการณ์

ของตลาดทุนและตลาดเงิน เป็นต้น 

แนวทางการบริหารความเสียง :     

เนืองจากกองทุนรวมเน้นลงทนุในหุ้นของบริษัททีมีปัจจยัพืนฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเติบโตทีสมําเสมอ

และมีเสถียรภาพทางการเงิน ดงันนักองทุนจงึสามารถลดความเสียงไปได้ในระดบัหนงึ      

2. ความเสียงจากการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk)  

ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร 

ฐานะการเงิน และความเข้มแข็งขององค์กรธรุกิจ ซงึจะถกูสะท้อนออกมาในราคาของหุ้นทีมีการขึนหรือลงในขณะนนัๆ  

แนวทางการบริหารความเสียง :     

ความเสียงประเภทนีสามารถลดลงได้โดยการกระจายการลงทุนไปในบริษัทต่างๆ ทงัทีอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั และกลุ่ม

ธุรกิจอนืๆ โดยผู้จดัการกองทุนจะทําการติดตามและศกึษาความเป็นไปของธุรกิจและอตุสาหกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด โดย

การออกพบผู้บริหารและเยียมชมกิจการของบริษัททีกองทุนได้ลงทุนไว้ (Company Visit) ซึงจะช่วยให้กองทุนสามารถ

บริหารความเสียงได้ดียิงขนึ  

นอกจากนี การเลือกสรรการลงทุนในบริษัททีมีธรรมาธิบาลทีดี จะสามารถทําให้ลดความเสียงในเรืองของความโปร่งใสใน

การดําเนินงานของผู้ออกตราสารได้ 

3. ความเสียงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk)  

ความเสียงจากการทีตราสารทีกองทุนถืออยู่นนัมีสภาพคล่องตํา โดยการซือขายเปลียนมือของตราสารมีจํานวนครังและ

ปริมาณน้อย อันเนืองมาจากอุปสงค์และอุปทานต่อตราสารในขณะนันๆ อาจทําให้กองทุนไม่สามารถขายตราสารใน

ชว่งเวลาและราคาทีต้องการได้   

แนวทางการบริหารความเสียง :   

การบริหารความเสียงประเภทนี ทําได้โดยการลงทุนในหลกัทรัพย์ทีมีปริมาณหลกัทรัพย์หมุนเวียนในตลาด (Free Float) 

สงู หรือลงทนุในตราสารทีผู้ออกเป็นบริษัททีได้รับความน่าเชือถือและมีศกัยภาพทีดี 

4. ความเสียงจากการลงทนุกระจุกตัว (Concentration Risk) 

กองทุนนีเป็นกองทนุประเภทตราสารแห่งทนุ ซงึมีการกระจายการลงทนุน้อยกว่ากองทนุรวมตราสารแห่งทนุทวัไป จงึมีความ

เสียงมากกว่าในเรืองของการกระจกุตวัของการลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึง 

แนวทางการบริหารความเสียง : 

กองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ทีมีระบบธรรมาภิบาลทีดีตามกรอบการจัดเกณฑ์

บรรษัทภิบาลของหน่วยงานต่างๆ 
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5. ความเสียงจากการลงทนุในสัญญาซือขายล่วงหน้า เพอืป้องกนัความเสียง 

กองทนุจะเข้าลงทนุในสญัญาซือขายล่วงหน้าเพือป้องกนัความเสียง (Hedging) เท่านนั โดยการลงทนุดังกล่าวจะมีมูลค่า

ไม่เกนิหลกัทรัพย์พืนฐานทีกองทนุถืออยู ่(Net Exposure < Underlying Assets)  

แนวทางการบริหารความเสียง : 

การลงทนุในสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือป้องกนัความเสียงนนั อาจไม่สามารถป้องกนัความเสียงได้ทงัหมด และหากคาดการณ์

ผิดจะทําให้เสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนทีมากขนึ และถือว่าเป็นการตกลงกําหนดจํานวน และ/หรือราคาและระยะเวลา

ไว้เพือส่งมอบในอนาคต ทงันี เพือลดความเสียงของการผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์พืนฐาน เพือให้เกิดความแน่นอนในผลลพัธ์

ของการลงทุน นอกจากนี กองทุนจะพิจารณาเข้าทําธุรกรรมดังกล่าวกับคู่สัญญาทีมีอันดับความน่าเชือถืออยู่ในอันดับที

สามารถลงทุนได้ (investment grade) และทําการติดตาม ฐานะการเงิน และอันดับความน่าเชือถือของคู่สัญญาอย่าง

ระมดัระวงั 

6. ความเสียงจากความสามารถในการปฏิบัตติามสัญญาของคู่สัญญา (Counterparty Risk)  

ในกรณีทีเป็นสญัญาซอืขายล่วงหน้าทีไม่ได้ทําการซอืขายในตลาด (Over the Counter : OTC) เช่น สญัญาสวอป  สญัญาฟอร์เวิร์ด 

สญัญาออปชนัทีซือขายนอกตลาด กองทนุรวมจะมีความเสียงจากการทีคู่สญัญาไมป่ฏิบตัติามทีตกลงกนัไว้ 

แนวทางการบริหารความเสียง : 

ผู้จัดการกองทุนจะคดัเลือกคู่สัญญา (Counterparty) โดยใช้ความละเอียดรอบคอบ ซงึจะต้องผ่านเกณฑ์การคดัเลือกจาก

คณะกรรมการลงทุนของบริษัท (Investment Committee) และการพิจารณาดังกล่าวจะมีการประเมินผลอย่างสมําเสมอ 

อย่างน้อยปีละ 2 ครัง 
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อตัราส่วนการลงทุน 

 

ส่วนที 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (Single entity limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ    

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขนึไป ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดบั investment gradeแต่ตํากว่า 2 อนัดบัแรก ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามทีระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที 2 ข้อ 1.1  (ในส่วนโครงการ) ไม่จํากดัอตัราส่วน 

4 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมลีกัษณะ

อย่างใดอย่างหนงึดงันี 

4.1 ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade  

4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทงันี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารทีรัฐบาลเป็นประกนั  

ไม่เกิน 20% 

  

5 ตราสารทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี 

5.1 เป็นตราสารหนี ตราสารกงึหนีกงึทุน SN หรือศกุูก ทีผู้ออกจดัตงัขึนตาม

กฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ 

ธพ. ในประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารทีมีลกัษณะอยา่งใดอย่างหนึงดังนี 

5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทวัไปโดยมีรายละเอยีดตามแบบ filing 

5.2.3 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกําหนดวนัชําระหนี ≤ 397 วนันบัแต่วนัทีลงทนุ และ

ไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้องเป็น

บุคคลดงัน ี

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกจิสถาบนัการเงิน  

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

5.2.3.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั  

5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

5.2.3.7 ธนาคารเพือการสง่ออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9 บล. 

ไม่เกินอตัราดงันี แล้วแต่อตัราใด

จะสงูกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) นําหนกัของตราสาร 

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

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

5.4 ม ีcredit rating อยู่ในระดบั investment grade 

 

5.5 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมกีําหนดวนัชาํระหนี > 397 วนันบัแต่วนัทีลงทนุ ต้อง

ขนึทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

6 ทรัพย์สินดงันี  

6.1 ตราสารทนุทีจดทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุ

ทวัไปของ SET หรือของตลาดซอืขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แตไ่ม่รวมถงึตรา

สารทุนทีผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุทีอาจทําให้มีการเพกิถอน

การเป็นหลกัทรัพย์ซอืขายใน SET หรือในตลาดซอืขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

6.2 ตราสารทนุทีออกโดยบริษัททีจดัตงัขนึไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย

ตา่งประเทศ ซงึหุ้นของบริษัทดงักล่าวซือขายในกระดานซือขายหลกัทรัพย์

สําหรับผู้ลงทนุทวัไปของ SET หรือของตลาดซอืขายหลกัทรัพยต์่างประเทศ (แต่

ไม่รวมถงึบริษัททีอยูร่ะหว่างดําเนินการแก้ไขเหตทีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้น

ออกจากการซือขายใน SET หรือในตลาดซือขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

6.3 หุ้นทีอยู่ในระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซือขายตาม 6.1  

6.4 ตราสารทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี 6.4.1 เป็นตราสาร Basel III 

6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade  

6.4.3 เป็นตราสารทีมีลกัษณะอย่างใดอยา่งหนงึดงันี 

6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET  

6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทวัไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

6.4.3.3 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกําหนดวนัชาํระหนี ≤ 397 วนั นบัแต่วนัทีลงทุน 

และไม่ได้มีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าว

ต้องเป็นบคุคลดงันี  

6.4.3.3.1 บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหว่างประเทศ ทีประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

6.4.4 ในกรณีทีเป็นตราสารทีมีกําหนดวนัชําระหนี > 397 วนันบัแตว่นัทีลงทนุ ต้อง

ขนึทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

6.5 DW ทีมี issuer rating อยู่ในระดบั investment grade 

6.6 ธุรกรรมดงันี ทีคู่สญัญามี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

6.6.1 reverse repo 

6.6.2 OTC derivatives 

6.7 หนว่ย infra หรือหน่วย property ทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี 

6.7.1 จดทะเบียนซือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซือขายใน

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี แล้วแต่

อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) นําหนกัของทรัพย์สินทีลงทนุ 

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

กระดานซือขายหลกัทรัพย์ สําหรับผู้ลงทนุทวัไปของ SET หรือของตลาด ซอืขาย

หลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถงึ หน่วยดงักล่าวทีอยูร่ะหว่างดําเนินการ

แก้ไขเหตทีุอาจทําให้มีการเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซือขายใน SET 

หรือในตลาดซือขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ)  

 

6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนทีไม่ได้มีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการ

โครงสร้างพนืฐานอสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified 

fund) ตามแนวทางทีสํานกังานกําหนด 

6.8  หนว่ย CIS ตามทีระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที 2 ข้อ 1.2 (ในสว่นโครงการ) ทีจด

ทะเบียนซือขายหรืออยูใ่นระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซือขายในกระดานซอื

ขายหลกัทรัพย์สําหรบัผู้ลงทนุทวัไปของ SET (แต่ไม่รวมถงึหนว่ยดงักล่าวทีอยู่

ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตทีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจาก

การซือขายใน SET 

7 หน่วย infra หรือหนว่ย property ของกองทนุทีมีลกัษณะกระจายการลงทุนใน

กจิการโครงสร้างพืนฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเชา่ แล้วแต่กรณี 

(diversified fund) ตามแนวทางทีสํานกังานกําหนด และมีลกัษณะตาม 6.7.1 

ไม่จํากดัอตัราส่วน 

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

*หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ไมมี่ข้อกําหนดเกียวกับ single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สญัญา แล้วแต่กรณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพือการดาํเนินงานของ MF 

2. derivatives on organized exchange 

  

ส่วนที 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามกลุ่มกจิการ (Group limit)** 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัททีอยู่ใน

กลุม่กิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน

ธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนงึดงันี แล้วแต่อตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) 25% หรือ 

(2) นําหนกัของทรัพย์สินทีลงทนุใน benchmark + 10%  

** หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี ไมมี่ข้อกําหนดเกียวกับ group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพือการดาํเนินงานของ MF  

2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)*** 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน  อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน หรือตวัสญัญาใช้เงิน ที

นิตบิคุคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถงึสาขาในตา่งประเทศของ นิตบิคุคล

ดงักล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สงัจ่าย หรือคูส่ญัญา ดงันี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึน 

1.2 ธนาคารพาณิชย์ 

1.3 บริษัทเงินทนุ 

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั 

(ไม่รวมถงึทรัพย์สินที MF ได้รับโอนกรรมสิทธิมาจากคู่สญัญาตาม 

reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลียในรอบปี

บญัชี เว้นแต่เป็น MF ทีมีอายโุครงการ  

< 1 ปี ให้เฉลียตามรอบอายกุองทนุ  

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบักองทนุทีอายุ

คงเหลือ ≤  6 เดือน ทงันี เฉพาะ MF ทีมี

อายโุครงการ ≥ 1 ปี  

 

2 ทรัพยส์ินดงันี 

2.1 ตวัแลกเงิน ตวัสญัญาใช้เงิน ทีมีเงอืนไขห้ามเปลียนมือแต่กองทุนได้

ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที

กฎหมายกําหนด หรือมีเงือนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2  SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซงึจดทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขาย

ตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่า

ด้วยการขออนญุาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนีทีออกใหม่) 

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  

2.4 total SIP ตามข้อ 7 ของส่วนนี 

(ข้อนีไม่ใช้กบัการลงทุนของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ที

ลงทนุในตวัแลกเงิน ตวัสญัญาใช้เงิน ตราสารทีมีลกัษณะของสญัญาซือ

ขายล่วงหน้าแฝง เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทีมีอายุไม่เกิน

อายกุองทนุ หรือรอบการลงทุนของกองทนุ หรือมีการลงทนุใน 

derivatives เพือให้ทรัพย์สินดงักลา่วมีอายุสอดคล้องกบัอายกุองทนุ) 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

  

3 หน่วย infra หรือหนว่ย property / REITs ไม่เกิน 20% 

4 Reverse repo ไม่เกิน 25% 

5 Securities lending ไม่เกิน 25% 

6 ตราสารทีมีอนัดบัความนา่เชือถือทีตวัตราสารและผู้ออกตราสารทีตํากว่า

ทีสามารถลงทนุได้ (non-investment grade / unrated) 

ไม่เกิน 20% 

7 ตราสารดงันี (total SIP) 

7.1 ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที 1 : อตัราส่วนการลงทนุทีคํานวณตาม   

ผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน  อัตราส่วน (% ของ NAV) 

7.2 ตราสาร non-investment grade / unrated แต่ไม่รวมถงึตราสารหนี 

ตราสารกงึหนีกงึทนุ SN ศกุกู หรือตราสาร Basel III ทีมีลกัษณะครบถ้วน

ดงันี 

7.2.1 มลีกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที 1 : อตัราส่วน

การลงทุนทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 

7.2.2 มี credit rating อยู่ในระดบัตํากว่า investment grade หรือไม่มี 

credit rating 

  

 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 

8 derivatives ดงันี 

8.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ทีมี 

วตัถปุระสงค์เพือการลดความเสียง (hedging) 

ไม่เกินมลูคา่ความเสียงทีมีอยู่ 

  

8.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ทีมิใชเ่พือ

การลดความเสียง (non-hedging) 

Global exposure limit 

8.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทนุแบบซบัซ้อน1 

จํากดั net exposure ทีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยต้อง

ไม่เกิน 100% ของ NAV 

8.2.2 กรณี MF มีการลงทนุแบบซบัซ้อน1 

จํากดั net exposure ทีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดย

มลูคา่ความเสียหายสงูสดุ (value-at-risk : VaR) ของ MF ต้องเป็น

ดงันี 

(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV  

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

หมายเหต:ุ “การลงทุนแบบซบัซ้อน” หมายความว่า การลงทนุใน

สญัญาซือขายล่วงหน้าทีมีกลยทุธ์แบบซบัซ้อน (complex 

strategic investment) หรือการลงทุนในสญัญาซอืขายล่วงหน้าทีมี

ความซบัซ้อน (exotic derivatives) 

 1  รายละเอียดของการคํานวณ ให้พจิารณาตามหลกัเกณฑ์ทีสาํนกังานประกาศกําหนด 

*** หมายเหต ุ: สาํหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดาํเนินงานของ MFไม่มข้ีอกําหนดเกียวกบั product limit 
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ส่วนที 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีลงทนุ (concentration limit) 

ข้อ ประเภท

ทรัพย์สิน 

อัตราส่วน  

1 หุ้นของ

บริษัทรายใด

รายหนงึ 

ทกุ MF รวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัต้องมีจาํนวนหุ้นของบริษัทรวมกนั < 25% ของ

จํานวนสิทธิ ออกเสียงทงัหมดของบริษัทนนั (ไม่นบัรวมการถือหุ้นของกองทนุรวมวายภุกัษ์) 

2 ตราสารหนี 

ตราสารกงึ

หนี    กงึทนุ 

ตราสาร 

Basel III 

และ ศุกกู

ของผู้ออก

รายใดราย

หนงึ (ไม่

รวมถงึตรา

สารหนี

ภาครัฐไทย

หรือตราสาร

หนีภาครัฐ

ตา่งประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีสินทางการเงนิ (financial liability)1 ของ  ผู้ออกตราสารรายนนั ตามที

เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ ทงันี ในกรณีทีผู้ออกตราสารมีหนีสินทาง

การเงินทีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไปและยงัไม่ปรากฏในงบการเงนิล่าสดุ บลจ. อาจนํา

มลูคา่หนีสินทางการเงินดงักล่าวมารวมกบัมูลค่าหนีสินทางการเงินตามงบการเงินล่าสดุด้วยก็ได้โดย

ข้อมลูหนีสินทางการเงินนนัจะต้องเป็นข้อมลูทีมีการเผยแพร่เป็นการทวัไป และในกรณีทีผู้ออกตราสาร

ไม่มีหนีสินทางการเงินตามทีเปิดเผยไว้ในงบการเงนิสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ2 ให้ใช้อตัราส่วน

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีของผู้ออกรายนนัเป็นรายครัง เว้นแต่ใน

กรณีทีผู้ออกตราสารได้มีการยืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้

พิจารณาเป็นรายโครงการ  

2.2 ในกรณีทีกองทุนลงทนุในตราสารตามข้อนีโดยเป็นตราสารทีออกใหม่และมี credit rating อยู่ใน

ระดบัตํากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทนุเพือกองทนุภายใต้การจดัการ

ของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นราย

ครัง เว้นแต่กรณีทีผู้ออกตราสารได้มีการยืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 

program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ  

(อตัราสว่นตาม 2.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารทีออกโดยบุคคลดงันี  

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซเิอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงนิ 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศยั 

6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บริษัทหลกัทรัพย์ 

10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็นสมาชกิ 

11.สถาบนัการเงินต่างประเทศทีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับุคคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS 

ของกองทุน

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

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบัการลงทนุดงันี  
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ข้อ ประเภท

ทรัพย์สิน 

อัตราส่วน  

ใดกองทนุ

หนงึ 

(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี  

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน  

(1.1) มีขนาดเล็ก  

(1.2) จดัตงัขึนใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี  

(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง    

4 หน่วย infra 

ของกองทุน

ใดกองทนุ

หนงึ 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทงัหมดของกองทนุ infra ทีออกหนว่ยนนั เว้นแต่เป็นหน่วย infra 

ของกองทนุทมีลีกัษณะครบถ้วนดงันี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน  

(1) มีขนาดเล็ก  

(2) จดัตงัขึนใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี  

(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง  

5 หน่วย 

property / 

REITs ของ

กองทนุใด

กองทนุหนงึ 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทงัหมดของกองทนุ property  

ทีออกหนว่ยนนั เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทนุทีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี โดยได้รับความ

เห็นชอบจากสํานกังาน  

(1) มีขนาดเล็ก  

(2) จดัตงัขึนใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี  

(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง  

1  หนีสินทางการเงิน (financial liability) ให้พจิารณาตามมาตรฐานการบญัชีทีผู้ออกตราสารดงักลา่วได้จดัทํางบการเงินตามมาตรฐานการบญัชี

นนั โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชพีบญัชี หรือ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเป็นทียอมรับในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States 

Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 

2 รวมถึงกรณียงัไม่ครบกําหนดการจดัทาํงบการเงินในครังแรกของผู้ออกตราสาร 

ทงันกีารคํานวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราสว่นการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยการลงทุนของ

กองทนุ และหรือทีแก้ไขเพมิเติม 
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ตารางค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทงัหมดทีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

ลงทุน 

   
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จาก
กองทุนรวม (1) 

อตัราตามโครงการ (2) เรียกเกบ็จริง(2) 

01/09/2563-31/08/2564  

เรียกเกบ็จริง(2) 

01/09/2562-31/08/2563  

เรียกเกบ็จริง(2) 

01/09/2561-31/08/2562 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทงัหมด 
(ทปีระมาณการได้)  

 
   

ชนิดลดหยอ่นภาษี ไม่เกิน 1.8939  1.7548 1.7548 1.7550 

ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี ไม่เกิน 1.8939  N/A N/A N/A 

ชนิดเพือการออม ไม่เกิน 1.8939  N/A N/A N/A 

1.1 ค่าธรรมเนียมการจดัการ      

ชนิดลดหย่อนภาษี ไม่เกิน 1.6050  1.6050 1.6050 1.6052(9) 

ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี ไม่เกิน 1.6050  N/A N/A N/A 

ชนิดเพือการออม ไม่เกิน 1.6050  N/A N/A N/A 

1.2  ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์     

ชนิดลดหย่อนภาษี ไม่เกิน 0.1605  0.0214 0.0214 0.0214 

ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี ไม่เกิน 0.1605  N/A N/A N/A 

ชนิดเพือการออม ไม่เกิน 0.1605  N/A N/A N/A 

1.3  ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหนว่ย
ลงทนุ 

 
   

ชนิดลดหย่อนภาษี ไม่เกิน 0.1284  0.1284 0.1284 0.1284 

ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี ไม่เกิน 0.1284  N/A N/A N/A 

ชนิดเพือการออม ไม่เกิน 0.1284  N/A N/A N/A 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย       
(ทปีระมาณการไม่ได้) 

    

ชนิดลดหย่อนภาษี     

2.1 ค่าสอบบญัชี ตามทจี่ายจริง 0.0005 0.0006 0.0006 

2.2 ค่าประกาศหนงัสอืพิมพ์ ตามทจี่ายจริง - - 0.0008 

2.3   ค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามทจี่ายจริง 0.0007 0.0007 0.0012 

ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี ตามทจี่ายจริง N/A N/A N/A 

ชนิดเพือการออม ตามทจี่ายจริง N/A N/A N/A 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที
เรียกเกบ็จริงทงัหมด (1) 

 
   

ชนิดลดหย่อนภาษี ไม่เกนิ 5.35 ต่อปี 1.7560 1.7561 1.7576 

ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี ไม่เกนิ 5.35 ต่อปี N/A N/A N/A 

ชนิดเพือการออม ไม่เกนิ 5.35 ต่อปี N/A N/A N/A 

ค่าใช้จ่ายในการซือขายหลักทรัพย์ 
(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) 

    

ชนิดลดหย่อนภาษี ตามทจ่ีายจริง 0.26 0.34 0.35 

ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี ตามทจ่ีายจริง N/A N/A N/A 

ชนิดเพือการออม ตามทจ่ีายจริง N/A N/A N/A 
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หมายเหต ุ

(1) อตัราร้อยละต่อปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ และได้รวมภาษีมลูค่าเพมิหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดทาํนองเดียวกัน (ถ้าม)ี 

(2) ค่าธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วข้างต้น ได้รวมภาษีมลูค่าเพมิหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดทํานองเดียวกนั (ถ้าม)ี 

(3) อตัราร้อยละของมลูค่าหนว่ยลงทนุ  

(4) กรณีผู้ถือหนว่ยลงทุนสบัเปลยีนหนว่ยลงทุนเข้า บริษัทจดัการจะไม่คิดคา่ธรรมเนยีมการขายหนว่ยลงทุน 

(5) ในกรณีทีเป็นการสบัเปลียนระหว่างกองทนุรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมดงักล่าว  

(6) ค่าธรรมเนียมดงักลา่ว จะเก็บ ณ วนัทํารายการ 

ค่าธรรมเนียมทเีรียกเก็บจากผู้สังซอืหรือผู้ถอืหน่วยลงทนุ  อตัราตามโครงการ เรียกเกบ็จริง 

2564 

เรียกเกบ็จริง 

2563 

เรียกเกบ็จริง 

2562 

1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (3)   

ชนิดลดหย่อนภาษี ไม่เกินร้อยละ 1.00  1.00 1.00 1.00 

ชนิดไม่ได้ลดหยอ่นภาษี(7) ไม่เกินร้อยละ 2.00  N/A N/A N/A 

ชนิดเพือการออม(7) ไม่เกินร้อยละ 1.00  N/A N/A N/A 

2. ค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหนว่ยลงทนุ (3)   

ชนิดลดหย่อนภาษี ไม่เกินร้อยละ 1.00  ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น 

ชนิดไม่ได้ลดหยอ่นภาษี(7) ไม่เกินร้อยละ 2.00  N/A N/A N/A 

ชนิดเพือการออม(7) ไม่เกินร้อยละ 1.00  N/A N/A N/A 

3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทุน(3)   

3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทุนเข้า    

ชนิดลดหย่อนภาษี ไม่เกินร้อยละ 1.00  1.00(4) 

ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี(7) ไม่เกินร้อยละ 2.00  N/A 

ชนิดเพือการออม(7) ไม่เกินร้อยละ 1.00  N/A 

3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทุนออก   

ชนิดลดหย่อนภาษี(8) ไม่เกินร้อยละ 1.00  1.00(5) 

ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี(7)  ไม่เกินร้อยละ 2.00  N/A 

ชนิดเพือการออม(7,8) ไม่เกินร้อยละ 1.00 N/A 

4.ค่าธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทุน   

ชนิดลดหย่อนภาษี ไม่มี ไม่ม ี

ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี ไมม่ี ไม่ม ี

ชนิดเพือการออม ไมม่ ี ไม่ม ี

5.ค่าธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ รายการละ 50 บาท รายการละ 50 บาท(6) 

6.ค่าธรรมเนียมการเปลยีนชอื สกุล ทอียู่ และการออกใบหนว่ยลงทุน รายการละ 50 บาท รายการละ 50 บาท(6) 
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(7) บริษัทจดัการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกลา่วกับผู้สงัซือหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนแตล่ะกลุม่หรือแต่ละคนไม่เท่ากนัได้ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียด

หลกัเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  

(8) อตัราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนของวนัก่อนหน้าทีใช้คํานวณราคารับซือคืนหน่วยลงทุน หกัด้วยส่วนต่างค่ารับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทงัน ีใน

กรณีทีเป็นการสบัเปลียนระหว่างกองทุนรวมเพือการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะ

ยกเว้นค่าธรรมเนียมดงักล่าว 

(9) ค่าธรรมเนียมการจดัการทีเรียกเก็บจริงซึงแสดงเกินกว่าอตัราทีระบุไว้ในโครงการ เกิดจากวิธีการคํานวณ ทงันี ในการเรียกเก็บจริงของค่าธรรมเนียม

ดงักล่าว บริษัทจดัการจะเรียกเก็บจริงไม่เกินอตัราตามทีโครงการระบไุว้ 

  

เนอืงจากกองทุนเปิด บรรษัทภบิาล หุ้นระยะยาว มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน เป็นชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี วนัที 1 มกราคม 2563 และ ชนิดเพอืการออม มีการ

แบ่งชนิดหน่วยลงทุนวนัท ี9 เมษายน 2563 จึงทําให้ยงัไม่มค่ีาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทเีรียกเก็บจากกองทุนและผู้ถือหน่วย ทงันี บริษัทจดัการยงัไม่เปิดให้บริการ

หน่วยลงทุนชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี และหน่วยลงทุนชนิดเพือการออม หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการหน่วยลงทุนดังกล่าว จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน              

ทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ 
  

ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่ายจากทีได้ระบุไว้ในโครงการ          

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะกระทําการดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเพิมขึนดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของ      

บริษัทจัดการกองทุนรวม และ ณ สถานทีในการซือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน         

หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
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กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว 

รายละเอียดเกียวกบัค่านายหน้าซือขายหลกัทรพัย ์

สาํหรบังวด ตงัแต่วนัที 1 กนัยายน 2563 ถึงวนัที 31 สิงหาคม 2564 

      
ชือบริษทันายหน้าซือขายหลักทรัพย์ 

ค่านายหน้า ร้อยละของค่านายหน้า 

  ซือขายหลักทรัพย์ ซือขายหลักทรัพย์รวม 

1 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน)         4,548,750.15                     14.55  

2 บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน)          3,868,281.88                               12.37  

3 บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั         3,779,744.67                               12.09  

4 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั          3,294,091.77                               10.54  

5 บริษัทหลกัทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากดั           3,227,904.19                               10.32  

6 บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)         2,613,702.37                                 8.36  

7 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จํากดั (มหาชน)          2,368,846.03                                 7.58  

8 บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน)          2,259,003.84                                 7.23  

9 บริษัทหลกัทรัพย์ ซจีีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั          1,212,295.65                                 3.88  

10 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากดั (มหาชน)  1,014,264.99  3.24  

11 อนืๆ  3,076,658.33  9.84  

   รวม       31,263,543.87                     100.00  
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1.78บริษัท เคซีอี  อีเลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 226,524,150.00

ชินสว่นอิเล็กทรอนิกส์ 667,929,950.00

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน) 125,827,100.00

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 150,165,000.00

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 291,240,800.00

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 181,083,917.70

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 258,635,450.00

บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 119,389,200.00

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) 120,985,150.00

พาณิชย์ 1,620,340,692.70

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน) 220,390,400.00

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) 589,511,000.00

บริษัท คอมเซเว่น จํากดั (มหาชน) 224,908,875.00

บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) 489,168,000.00

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 55,531,980.00

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) 366,738,750.00

เคมีภณัฑ์และพลาสติก 587,129,150.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 324,803,700.00

ธนาคารเกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) 125,932,500.00

วสัดุก่อสร้างและตกแต่ง 544,699,980.00

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 128,460,400.00

ธนาคาร 1,161,749,500.00

บริษัท จีเอฟพีที จํากดั (มหาชน) 30,810,280.00

ธนาคาร กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 249,456,300.00

ธนาคาร กรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 333,096,600.00

หุ้นสามัญ 12,367,042,566.68

บริษัท เอเชียนซี คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 37,744,080.00

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 12,367,042,566.68

ธุรกิจการเกษตร 68,554,360.00

กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

ณ วันท ี31  สิงหาคม  2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
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บริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จํากดั (มหาชน) 410,819,760.00

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั (มหาชน) 33,214,500.00

บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จํากดั (มหาชน) 32,771,270.00

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ ด ซพัพลาย์ จํากดั (มหาชน) 112,036,800.00

บริษัท โอสถสภา จํากดั (มหาชน) 77,025,950.00

การแพทย์ 476,805,530.00

บริษัท ไทยยเูนยีน กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 136,894,090.00

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชนัแนล จํากดั (มหาชน) 283,464,350.00

บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จํากดั (มหาชน) 95,177,700.00

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชนัแนล จํากดั (มหาชน) 498,426.48

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชนัแนล จํากดั (มหาชน) 659,232.00

บริษัท เงินติดล้อ จํากดั (มหาชน) 177,528,000.00

บริษัท ศรีสวสัดิ คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 123,044,075.00

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 256,256,000.00

อาหารและเครืองดมื 962,012,548.48

บริษัท ไทยออยล์ จํากดั (มหาชน) 70,321,625.00

บริษัท สตาร์ ปิโตเลียม รีไฟน์นงิ จํากดั (มหาชน) 119,248,800.00

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) 92,242,850.00

เงินทนุและหลกัทรัพย์ 392,814,925.00

บรืษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากดั (มหาชน) 67,380,600.00

บริษัทปตท.นาํมนัและการค้าปลกี จํากดั (มหาชน) 125,342,569.00

บริษัท ปตท. สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) 298,284,800.00

บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 770,634,225.00

บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 60,325,980.00

บริษัท พลงังานบริสทุธิ จํากดั (มหาชน) 211,230,950.00

บริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) 408,685,322.50

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จํากดั (มหาชน) 239,980,779.00

พลงังานและสาธารณปูโภค 2,491,223,650.50

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากดั (มหาชน) 34,244,000.00

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) 85,544,000.00

หุ้นสามัญ 12,367,042,566.68

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 12,367,042,566.68

กองทุนเปิด บรรษัทภบิาล หุ้นระยะยาว

ณ วันที 31  สิงหาคม  2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยมืเงนิและการก่อภาระผูกพัน

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
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0.62บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากดั (มหาชน) 78,784,710.00

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากดั (มหาชน) 129,729,000.00

บริษัท พริมา มารีน จํากดั (มหาชน) 78,938,300.00

บริษัท เคอรี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 54,170,625.00

บริษัท อาร์ ซี แอล จํากดั (มหาชน) 90,392,400.00

บริษัท พรีเชียส ชิพปิง จํากดั (มหาชน) 51,831,780.00

ขนสง่ 1,304,843,695.00

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากดั (มหาชน) 116,321,800.00

บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 172,621,130.00

บริษัท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) 648,375,750.00

บริษัท ศภุาลยั จํากดั (มหาชน) 150,739,470.00

บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จํากดั (มหาชน) 265,557,250.00

การท่องเทียวและสนัทนาการ 116,321,800.00

บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 62,708,056.00

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 98,151,228.00

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 745,837,720.00

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากดั (มหาชน) 100,112,516.00

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) 68,569,200.00

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จํากดั (มหาชน) 50,338,200.00

สอืและสิงพิมพ์ 50,338,200.00

บมจ เอสซีจี แพคเกจจิง จํากดั มหาชน 212,056,040.00

บรรจภุณัฑ์ 212,056,040.00

ประกนัชีวิตและประกนัภยั 98,147,650.00

บริษัท ไทยคม จํากดั (มหาชน) 101,890,000.00

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) 3,357,900.00

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 94,789,750.00

บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชนั จํากดั (มหาชน) 60,809,500.00

บริษัท แอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 427,831,600.00

บริษัท ซินเน็ต (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 89,880,375.00

บริษัท อินทชั โฮลดงิส์ จํากดั (มหาชน) 185,825,700.00

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 866,237,175.00

หุ้นสามัญ 12,367,042,566.68

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 12,367,042,566.68

กองทุนเปิด บรรษัทภบิาล หุ้นระยะยาว

ณ วันท ี31  สิงหาคม  2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงนิและการก่อภาระผูกพัน

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
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100.00มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 12,727,289,912.33

หนสีนิอนื -231,300,558.04

ทรัพย์สินอนื 48,077,862.24

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากดั (มหาชน) 223,356.78

อืนๆ -183,222,695.80

ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) 543,246,684.67

เงนิฝาก 543,470,041.45

กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

ณ วันที 31  สิงหาคม  2564

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงนิและการก่อภาระผูกพัน

มูลค่าตามราคาตลาด

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ
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ตารางสรุปผลการดาํเนินงาน 
 

วันจดทะเบียนกองทุน       27 ต.ค. 47 

วันสนิสดุรอบบัญชี           31 ส.ค. 64 

 

กองทนุเปิด บรรษัทภบิาล หุ้นระยะยาว ชนิดลดหย่อนภาษี 

ผลตอบแทนกองทนุรวม 14.78% 2.41% 50 7.96% 25 23.08% 50 -1.61% 50 1.99% 50 8.61% 5 10.91%

ผลตอบแทนตวัชวีัด 15.66% 3.39% 25 11.70% 5 28.33% 25 1.46% 5 4.29% 25 7.78% 25 9.89%

ความผันผวนของกองทนุ 10.49% 5.71% 5 8.51% 5 16.31% 25 19.05% 5 15.93% 5 16.96% 75 20.18%

ความผันผวนของตวัชวีดั 10.31% 5.81% 5 8.51% 5 16.16% 5 21.42% 50 17.71% 50 16.47% 50 19.45%

Percentileกองทนุ
ตงัแตจ่ดัตงั

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

  

กองทนุเปิด บรรษัทภบิาล หุ้นระยะยาว ชนดิไม่ได้ลดหย่อนภาษี 

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

ผลตอบแทนตัวชวัีด 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

ความผันผวนของตัวชวัีด 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

Percentileกองทนุ
ตงัแต่จดัตงั

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

 
 

กองทนุเปิด บรรษัทภบิาล หุ้นระยะยาว ชนดิเพอืการออม 

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

ผลตอบแทนตัวชวัีด 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

ความผันผวนของตัวชวัีด 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

Percentileกองทนุ
ตงัแต่จดัตงั

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

 
 

- ดชันีชวีดั: ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 

- ผลตอบแทนทีมีอายุมากกว่าหรือเท่ากบั  ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนร้อยละต่อปี 

- เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบบันีได้จัดทําขึนตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของกองทุนรวม

ของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานทีเกียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ในตลาดทนุ มิได้เป็นสิง

ยืนยนัถงึผลการดําเนินงานในอนาคต 

 

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา  ปี (Maximum Drawdown) ชนิดลดหย่อนภาษี  : -39.5894% 

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา  ปี (Maximum Drawdown) ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี : N/A 

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา  ปี (Maximum Drawdown) ชนิดเพอืการออม  : N/A 

 

หมายเหตุ :  เนืองจากกองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน เป็นชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี 

วนัที 1 มกราคม 2563 และ ชนิดเพือการออม มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนวนัที 9 เมษายน 2563 จึงทําให้ยงั

ไม่มีผลการดําเนินงานในอดีต ทงันี บริษัทจดัการยงัไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทนุชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษี และ

หน่วยลงทนุชนิดเพือการออม หากบริษัทจดัการเปิดให้บริการหน่วยลงทนุดงักล่าว จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ

ทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทจดัการ 



กองทนุเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว  41 

 

ข้อมลูอตัราส่วนหมนุเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) 

กองทุนเปิด บรรษทัภิบาล หุ้นระยะยาว 

สาํหรบังวด ตงัแต่วนัที 1 กนัยายน 2563 ถึงวนัที 31 สิงหาคม 2564 

104.13% 
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ข้อมลูการถือหน่วยลงทุนเกิน  ใน  

กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว 

ณ วนัที 31 สิงหาคม 2564 
 

--ไม่มี-- 

หมายเหตุ : 

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

 
 



กองทนุเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว  43 

 

คาํเตือน / ข้อแนะนํา 

 

 

 

 การพิจารณาร่างหนังสือชีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงาน

ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของ

หน่วยลงทุนทเีสนอขายนัน 

 ในกรณีที บลจ. มีธุรกรรมทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องแสดงช่องทางและวิธีการที               

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียด และตรวจสอบข้อมูลเพมิเติมได้ที เวปไซต์ของ บลจ. www.uobam.co.th 

 การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด    

บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว เมือเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน 

และผู้ลงทนุยอมรับความเสียงทอีาจเกิดขนึจากการลงทนุดังกล่าวได้ 

 ในกรณีทีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาทีกําหนด

ไว้ในหนังสือชีชวน   

 ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวชนิดลดหย่อนภาษี จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่

ปฏิบัติตามเงือนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีทีเคยได้รับภายในกําหนดเวลา มิฉะนัน

จะต้องชําระเงนิเพมิ และ/หรือเบียปรับตามประมวลรัษฎากรด้วย 

 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชีชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชีชวนไว้เป็นข้อมูลเพือใช้อ้างอิงใน

อนาคต และเมือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ตดิต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซือหน่วยลงทนุ 

 กองทุนนีไม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทุนของบริษัทของประเทศ

สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1940 และตามทีแก้ไขเพิมเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as 

amended)) หรือกฎระเบียบอืนใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็น

อย่างอืนในโครงการ และหน่วยลงทุนของกองทุนนีไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศ

สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามทีแก้ไขเพิมเติม (United States Securities Act of 1933 (as amended)) 

หรือกฎระเบียบอืนใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอืนใน

โครงการด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือทีประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้กับคน

สหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตามความหมายทีกําหนดไว้ใน Regulation S ซึงออกภายใต้กฎหมาย

หลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ.1933 (ซึงความหมายคําว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพมิเติม

เป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทนุให้แก่ US Person 

ดังนัน บริษัทจดัการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนันเป็นการโอนหรือจาํหน่ายให้แก่ 

US Person 

 ดังนัน ผู้ลงทนุหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาทีจองซือหรือในเวลาลงทะเบียน

รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) ว่าตนมิใช่ US Person และมิได้เปิดบัญชีซือขายหน่วยลงทุนเพือหรือในนาม

ของ US Person 

 กองทุนเปิด บรรษัทภบิาล หุ้นระยะยาว เป็นกองทนุรวมทไีม่มีประกัน (Non-Guaranteed Fund)  ผู้ลงทุนอาจ

ไม่ได้รับเงินลงทุนคืนบางส่วนหรือทังหมด (possible loss) และ/หรืออาจไม่ได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทุนบางส่วนหรือทังหมด และ/หรือได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาทีกําหนดไว้ใน

หนังสือชีชวน 
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 นอกจากผู้ลงทุนจะต้องศกึษาข้อมูลในหนังสือชีชวนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซือหน่วยลงทุน เพือผลประโยชน์

ของผู้ลงทุนผู้ลงทนุควรศึกษาข้อมูลและทําความเข้าใจเกียวกับ “นโยบายการลงทุน” “ประเภทหลักทรัพย์ทีจะ

ลงทุนอัตราส่วนการลงทุน” “ความเสียงในการลงทุนของกองทุนรวม” และ “คําเตือน/ข้อแนะนํา” ในหนังสือ   

ชีชวน ส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ และ/หรือในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลโครงการโดยละเอียด หากมีข้อสงสัยให้

สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนหรือผู้ขายหน่วยลงทุนของกองทนุ 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี

(ประเทศไทย) จาํกัด จงึไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทนุเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว 

ทังนี ผลการดําเนินงานของกองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว ไม่ได้ขึนอยู่กับสถานะทางการเงนิหรือ

ผลการดาํเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกัด 

 ในกรณีทีกองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว ไม่สามารถดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามทีสํานักงาน

กําหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามทีมีคาํสังไว้ 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. 

 ผู้สนใจลงทุนทีมีถนิฐานอยู่ในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้รับภาระในเรืองของข้อกําหนด กฎระเบียบ และภาษี

ต่างๆ ทเีกียวเนืองกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนเพือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด เช่นเดียวกันกับทีบริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด ทีป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพือให้เกิดความเป็นธรรมต่อ   

ผู้ถือหน่วยลงทุน ทงันี ผู้ลงทนุสามารถขอตรวจสอบข้อมลูการลงทนุได้ทีเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

 ผู้ลงทุนจะต้องรับความเสียงในการชําระหนีของผู้ออกตราสาร เนืองจากภาระผูกพันในการชําระคืนเงนิต้น

และดอกเบีย ของกองทุนนีไม่ได้รับการประกันโดยบุคคลใด รวมทังบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี 

(ประเทศไทย) จํากัด ดังนัน ความเสียงทีผู้ลงทุน และ/หรือกองทุนได้รับขึนอยู่กับความสามารถในการชําระหนี

ของผู้ออกตราสารเท่านัน (ในกรณีทไีม่มีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้คําประกันตราสาร) 

 หนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทนุรวมนี เป็นเพยีงการสรุปใจความสําคัญของหนังสอืชีชวนส่วนข้อมูลโครงการ

เพือความกระชับและเข้าใจง่ายเท่านัน ทังนี  ในการบริหารจัดการกองทุน บริษัทจัดการจะยึดตาม

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนทีได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 ในกรณีทีผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิมเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที     

บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน 

  ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลทีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทนุ เช่น การทาํธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้อง ได้

ทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 

(http://www.sec.or.th) 

 บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัตติามจรรยาบรรณ และ

ประกาศต่างๆ ทีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ

ทราบ เพอืทบีริษัทจะสามารถกํากับดแูลการซือขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้  

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ทีบริษัท

จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตของบริษัทจัดการ 

(www.uobam.co.th) 
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 ผู้สนใจสังซือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าทีแจ้งการเปลียนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริง

ใด ๆ  ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนทราบ หากมีการเปลียนแปลงจากทีเคย

แจ้งไว้ ทังนี บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน อาจพิจารณาขอข้อมูลหรือเอกสาร

เพิมเติม ทังก่อนและภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว เพือให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงนิของประเทศไทย และประเทศอืนทเีกียวข้อง หรือเพอืให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัต ิ

หรือการตีความ หรือการสังการของหน่วยงานทีมีอํานาจตามกฎหมาย 

 บริษัทจัดการมีวิธีการติดต่อสือสารข้อมูลเกียวกับกองทุนกับผู้ลงทุนหลายวิธี เช่น ทางไปรษณีย์ ผ่าน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน หรือผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ผู้ลงทุนจึงควรตรวจสอบให้

แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกียวกับกองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางทีผู้ลงทุนได้แสดงความจาํนงไว้กับบริษัท

จดัการ หากมีข้อสงสยัให้ตดิต่อบริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน 

 บริษัทจัดการอาจปฏิเสธไม่ให้คําแนะนําการลงทุน และไม่ขายหน่วยลงทุนในกรณีทีผู้สังซือ/ผู้สังสับเปลียน

หน่วยลงทุนปฏิเสธทีจะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลทีไม่ครบถ้วน เพือประกอบการให้คําแนะนําทีสอดรับกับ

ระดับความเสียงของกองทุนรวม และ/หรือผู้สังซือ/ผู้สังสับเปลยีนหน่วยลงทุนประสงค์จะลงทนุในกองทุนทีมี

ระดับความเสียงสูงกว่าระดับความเสียงทีผู้สังซือ/ผู้สังสับเปลียนหน่วยลงทุนยอมรับได้ และผู้สังซือ/ผู้สัง

สับเปลียนหน่วยลงทุนไม่ยินยอม/ไม่ให้คํายืนยันรับทราบถึงระดับความเสียงทีเพิมขึนจากการลงทุนใน

กองทุนดังกล่าว และ/หรือกรณีทีผู้สังซือ/ผู้สังสับเปลียนหน่วยลงทุนไม่ได้นําส่งเอกสารหลักฐานประกอบการ

ซือ/สับเปลียนหน่วยลงทุนตามทกีําหนด 

  บริษัทจัดการอาจพิจารณาระงับการทําธุรกรรมใดๆ กับผู้ลงทุน หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุน หรือ

บุคคลทีเกียวข้อง/เกียวเนือง/เกียวพันกับผู้ลงทุน เป็นบุคคลทีมีความเกียวข้อง/เกียวเนือง/เกียวพันกับการ

ฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรืออยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ/สอบสวน/ติดตาม/ต้องสงสัย/ถูกดําเนินคดี และ/

หรือ เป็นบุคคลทีมีชืออยู่ในบัญชีรายชือผู้กระทําผิด (Black List) จากเจ้าหน้าทีของรัฐหรือเจ้าหน้าทีของ

องค์กรกํากับดแูลทีเกียวข้องในเรืองดังกล่าว  

 ผู้ลงทนุควรทาํความเข้าใจลักษณะสินค้า เงือนไขผลตอบแทน และความเสียงก่อนตัดสินใจลงทนุ 

 บริษัทจัดการใช้ข้อมูลในอดีตในการคํานวนค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (absolute correlation 

coefficient) กองทุนจงึมีความเสียงหากสินทรัพย์อ้างอิง (underlying assets) และทรัพย์สินทีต้องการลดความ

เสียงเคลือนไหวในทศิทางทีไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีต ซึงอาจทําให้สัญญาซือขายล่วงหน้าไม่สามารถลด

ความเสียงได้เต็มประสิทธภิาพ 

 กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน เป็นชนิดลดหย่อนภาษี, ชนิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีและชนิดเพือ

การออม ทังนี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได้  ผู้ลงทุนควร

ศกึษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทัง 3 ชนิดก่อนทําการลงทุน และเพือประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน บริษัทจัดการ

ขอสงวนสิทธิในการเพมิเติม เปลียนแปลงปรับปรุง หรือเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดทียังไม่ได้เปิดให้บริการ 

เพือเพมิความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ โดย

บริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ก่อนวันเปลียนแปลง ในเว็บไซต์ของ      

บริษัทจดัการ 

 การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ทําให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมทีมีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจาก

กันตามชนิดของหน่วยลงทนุ ทรัพย์สินทงัหมดของกองทนุรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

อย่างเท่าเทยีมกัน 
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 มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทนุแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยก

คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิของกองทุนแต่ละชนิด 

 ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพอืการออมไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจาํหน่าย โอน จาํนํา หรือนําไปเป็นประกัน 

 ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงือนไขการลงทุน 

และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีทีเคยได้รับภายในกําหนดเวลา มิฉะนันจะต้องชําระเงินเพมิ และ/หรือ

เบียปรับตามประมวลรัษฎากรด้วย  

 ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพือการออมควรศึกษาเงือนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพือการออม รวมทงัสอบถาม

รายละเอียดเพมิเติมและขอรับคู่ มือภาษีได้ทบีริษัทจัดการกองทนุรวมหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน 

 กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทนุของบุคคลใดเกิน  ใน  ของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมด 

ดังนัน หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสียงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ โดย 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทเีวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ www.uobam.co.th 
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