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คาํจาํกัดความ 
 

ในโครงการฉบบันี ้ เว้นแต่เนือ้ความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอ่ืน คําจํากดัความต่างๆ ให้มีความหมาย
ตามท่ีได้ให้ไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

 
โครงการ หมายถงึ โครงการจดัการกองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ 
 
กองทุนรวม หมายถงึ กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ 
 
หน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ 
 
บริษัทจัดการ หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถงึ ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
 
นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หมายถงึ บุคคลท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าท่ีขาย

หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ แล้วแตก่รณีของกองทนุรวม 
 
บริษัทจดทะเบียน หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ท่ีได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาต

ให้ทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
บริษัทขึน้ทะเบียน หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์กรุงเทพ 
 
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
วันทาํการ หมายถงึ ทกุวนัและเวลาทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย 
 
วันทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน หมายถงึ วันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนดไว้ใน

รายละเอียดโครงการ 
 
วันและเวลาทาํการสับเปล่ียน หมายถงึ วนัและเวลาทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ท่ีบริษัทจดัการ 
การถือหน่วยลงทุน   กําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ 



 
 

กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ  2  

การสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน หมายถงึ การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้นทาง”) 
เพ่ือซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทุนเปิด
ปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ 

 
คาํเสนอซือ้ หมายถงึ คําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการเป็นการทัว่ไปท่ีผู้ ทําคําเสนอซือ้

ต้องปฏิบติัตามประกาศว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ
ในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ 

 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ หารด้วยจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้

แล้วทัง้หมดเม่ือสิน้วนัทําการท่ีคํานวณ 
 
ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุ บวกคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
 
ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุบวกคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุใน 
 
กรณีสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน  กรณีสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
 
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน หมายถงึ มลูค่าหน่วยลงทนุ หกัด้วยค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

(ถ้ามี) 
 
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน  หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุหกัด้วยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
กรณีสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน  ในกรณีสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
 
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถงึ แก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนท่ี

ถกูต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลงัตัง้แต่วนัที่ราคาหน่วยลงทนุ
ไม่ถกูต้องจนถงึปัจจบุนั 

 
การชดเชยราคา หมายถงึ การเพิ ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หรือผู้ขายคืน

หน่วยลงทนุท่ีมีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง หรือการจ่ายเงินซึ่ง
มีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับ
ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องแทนการเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทนุ 

 
บริษัทย่อย หมายถงึ บริษัทจํากดัท่ีตลาดหลกัทรัพย์จดัตัง้ขึน้และถือหุ้นไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 75 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท
จํากดันัน้ 
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กลุ่มกจิการ หมายถงึ บริษัทใหญ่ และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีท่ีสภาวิชาชีพ
กําหนดเก่ียวกบัการจดัทํางบการเงินรวม 

 
กจิการ หมายถงึ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทท่ีมี

หลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน 
จํากดั 

 
สถาบันการเงนิตามกฎหมายไทย หมายถงึ สถาบันการเงินตามกฏหมายว่าด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมของ

สถาบนัการเงิน  
 
สมาคม หมายถงึ สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตและ 

จดทะเบียนกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทท่ี
เก่ียวกบัการจดัการลงทนุ 

 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 
บริษัทประกันชีวติ  หมายถงึ  ผู้ได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจประกนัชีวิตตามกฎหมายว่า

ด้วยการประกนัชีวิตและได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทการเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ การค้าหลกัทรัพย์ 
หรือการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทนุ ซึง่บริษัทจดัการ
แตง่ตัง้ให้เป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนกรมธรรม์ประกนั
ชีวิตควบการลงทนุ โดยให้หมายความรวมถึงบคุคลอ่ืนใดท่ีอาจ
ดําเนินการดังกล่าวแทนหรือในนามของบริษัทประกันชีวิตได้
โดยชอบด้วยกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

 
ผู้ลงทุนทั่วไป  หมายถงึ  ผู้ลงทนุท่ีไมใ่ช่ผู้ลงทนุท่ีซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต 
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โครงการจัดการ 
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท มเิลนเนียม โกรว์ธ 

 
ช่ือบริษัทจัดการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

ที่อยู่บริษัทจัดการ ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขท่ี 173/27-30, 32-33  
 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
 โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

 
1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 

1.1 ช่ือโครงการภาษาไทย :  กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ 
 
1.2 ช่ือโครงการภาษาองักฤษ :  UOB SMART MILLENNIUM GROWTH FUND 
 
1.3 ช่ือยอ่ :  UOBSMG 
 
1.4 ประเภทโครงการ :  โครงการเปิด 
 การระดมทนุ :  ผู้ลงทนุในประเทศ 
 
1.5 อายโุครงการ :  ไมกํ่าหนด 
 
1.6 ลกัษณะโครงการ :  กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป 

 
2. จาํนวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุน
ที่เสนอขาย 

2.1 จํานวนเงินทนุของโครงการ :  5,000 ล้านบาท   
 
2.2 มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย :  10 บาท 
 
2.3 จํานวนหน่วยลงทนุ :  500,000,000 หน่วย  
 
2.4 ประเภทของหน่วยลงทนุ :  ระบช่ืุอผู้ ถือ   
 
2.5 ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก :  10 บาท (สบิบาทถ้วน) 
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2.6 มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก :  10,000 บาท 
 
2.7 มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป :  5,000 บาท 
 
2.8 มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน :  3,000 บาท 
 จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน :  300 หน่วย 
 
2.9 มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา :  ไมกํ่าหนด 
 จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา :  ไมกํ่าหนด 

 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการ ประเภทและ
อัตราส่วนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่จะลงทุน 

3.1 วตัถปุระสงค์ของโครงการ   
เพ่ือตอบสนองผู้ลงทนุประเภทบคุคลธรรมดา นิติบุคคล รวมทัง้สถาบนัต่างๆ ท่ีต้องการผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทนุใน
ระยะปานกลางถึงระยะยาวในรูปของกําไรจากเงินลงทนุ โดยกองทนุเปิดจะนําเงินลงทนุท่ีระดมได้ไปลงทนุในหลกัทรัพย์
ประเภทตราสารแห่งทนุเป็นหลกั ทัง้นี ้ในบางสภาวะการณ์ บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาปรับสดัส่วนการลงทนุไปยงั
หลกัทรัพย์ประเภทตราสารแหง่หนี ้โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั  
 
3.2 ประเภทกองทนุรวม  :  พิเศษ 
 
3.3 นโยบายการลงทนุ  :  กองทนุรวมผสมแบบไมกํ่าหนดสดัสว่นการลงทนุในตราสารแหง่ทนุ 
กองทนุจะลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี ้เงินฝาก และตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ รวมถึงตราสารแห่งทนุท่ีมีแนวโน้มหรือ
ปัจจยัพืน้ฐานดี ทัง้นี ้ผู้จดัการกองทนุสามารถปรับกลยทุธ์การลงทนุให้เหมาะสมกบัสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ทัง้นี ้เพ่ือ
สร้างผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทนุ และคํานงึถงึความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้เป็นสําคญั ทัง้นีก้องทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้เท่านัน้ แต่จะไม่ลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าแฝง (Structured Notes) และตราสาร หรือหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขายในตา่งประเทศ 
 
3.4 ลกัษณะพิเศษ  :  กองทนุรวมท่ีมีการกระจายการลงทนุน้อยกวา่เกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund) 
 
3.5 การลงทนุในตา่งประเทศ  :  ไมมี่  
 
3.6 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุ 
บริษัทจดัการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่าง
หนึง่หรือหลายอยา่งตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดงัต่อไปนี ้
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เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือ
เพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน 
 
3.6.1 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในประเทศ 

3.6.1.1 ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่ ตราสาร หรือสญัญา ท่ีเสนอขายในประเทศ หรือผู้ออกหรือคู่สญัญาเป็นนิติ
บคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  หุ้น 
 
(2)  หน่วยลงทนุหรือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแห่งทนุ หรือของกองทนุรวมอ่ืนท่ีมีนโยบาย
การลงทนุในตราสารแหง่ทนุ เช่น กองทนุรวมผสม เป็นต้น 
 
(3)  ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นหรือใบสําคญัแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได้โดยต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
ดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  การลงทนุในตราสารดงักลา่วต้องเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารการลงทนุ (efficient portfolio management)  
(ข)  บริษัทจดัการต้องดําเนินการให้มีการกนัหรือแยกทรัพย์สินของกองทนุท่ีมีคณุภาพซึ่งมีสภาพคล่องในจํานวนท่ีเพียงพอ
ตอ่มลูคา่การใช้สทิธิตามตราสารดงักลา่ว (fully covered) ไว้ตลอดเวลาท่ีได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารนัน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์
ท่ีสํานกังานกําหนด 
 
(4)  ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ท่ีมีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซือ้หุ้น 
 
(5)  ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมเป็นหลกัทรัพย์ตาม (1)(2)(3) หรือ (4) ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
3.6.1.2 ตราสารแหง่หนี ้ในประเทศ ได้แก่  

(1)  ตราสารแหง่หนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ 

(1.1)  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน บตัรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสัน้ ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั 
 
(1.2)  ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีประกอบธุรกิจประเภทการให้สนิเช่ือเพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์เป็นผู้ออก 
ซึง่กําหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋และเป็นตัว๋เม่ือทวงถามหรือเม่ือได้เหน็ 
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(1.3)  ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัแรก ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือของ 
ผู้ออกตราสาร ต้องเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีได้มาจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ (short - term rating) ด้วย หรือ 
(ข)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั อยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment 
grade) ทัง้นี ้โดยการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือภายใต้ช่ือ Standard & Poor หรือ Moody’s 
หรือ Fitch หรือสถาบนัอ่ืนท่ีสํานกังานกําหนดเพิ่มเติม 
 
(2)  ตราสารแหง่หนีท้ัว่ไป ได้แก่ 

(2.1)  ตราสารภาครัฐไทย อนัได้แก่ 
(ก)  ตัว๋เงินคลงั 
(ข)  พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 
(ค)  พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  ท่ีกระทรวงการคลงัหรือกองทนุเพ่ือการ
ฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออกผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ คํา้ประกนั 
 
(2.2)  ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ ซึง่หมายถงึ พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ ท่ีไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและ
หุ้นกู้อนพุนัธ์ ท่ีสํานกังานอนญุาตให้เสนอขายในลกัษณะทัว่ไปหรือในลกัษณะจํากดั หรือท่ีออกภายใต้ข้อผกูพนัท่ีกําหนด
และอนญุาตโดยกระทรวงการคลงั หรือท่ีนิติบคุคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผู้ออก หรือท่ีเป็นหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่
ซึ่งผู้ออกหลกัทรัพย์ได้เสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่นัน้ทัง้หมดต่อผู้ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคาเต็มมลูค่าที่เสนอขาย
จากผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ต้องมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(2.2.1)  เป็นตราสารขึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  

(2.2.2)  มีราคาท่ีเหมาะสมตามท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบคุคลทัว่ไปว่าพร้อมจะเสนอราคา
ซือ้และรับซือ้ตราสารนัน้ ในราคาดงักลา่ว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย
กําหนดอยูเ่สมอ โดยได้สง่สําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายขุองตราสารนัน้ และ 

(2.2.3)  เป็นตราสารท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  ในกรณีท่ีเป็นตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ตราสารดงักลา่วต้องเป็นตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของ
ผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดงักลา่วเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ตา่งประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) เทา่นัน้ 
(ข)  ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารเป็นนิติบคุคลต่างประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถ
ลงทนุได้ (investment grade)  
(ค)  ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารอ่ืนนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้แรก หากตราสารดงักล่าวไม่มี
อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) ตราสารนัน้
ต้องมีบริษัทจดัการไมต่ํ่ากวา่สามรายเป็นผู้ ซือ้ตราสารดงักลา่วเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุภายใต้การจดัการ 
(2.3)  ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีมีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นพนัธบตัร หรือหุ้นกู้ ท่ีไม่ใช่หุ้นกู้
อนพุนัธ์   
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(2.4)  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  ท่ีเสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็น
นิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ทัง้นี ้หุ้นกู้ดงักลา่วไมร่วมถงึหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนพุนัธ์   
 
(2.5)  หน่วยลงทนุหรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแห่งหนี ้หรือของกองทนุรวมอ่ืนท่ีมี
นโยบายการลงทนุเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีสํานกังานกําหนดหรือให้ความเห็นชอบ 
เช่น กองทนุรวมตลาดเงิน เป็นต้น 
 
(2.6)  ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน ทัง้นี ้บริษัทจดัการต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
(2.7)  ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมเป็นตราสารแหง่หนีต้าม (1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) (2.3) หรือ (2.5) 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
ในกรณีท่ีตราสารแหง่หนีต้ามข้อ 3.6.1.2 เป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนัน้ต้อง
อยูใ่นรูปอตัราดอกเบีย้คงท่ีหรืออตัราดอกเบีย้ลอยตวัเทา่นัน้ 
 
การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัของบคุคลท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.6.1.2 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้
จํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบีย้โดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือคํา้ประกนั
ต้นเงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข   
 
3.6.1.3 ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ ได้แก่  

(1)  หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในประเทศซึ่งต้องมีลกัษณะตามเง่ือนไขในท้ายข้อ 3.6.1.2 (1) และ (2) ทัง้นี ้ในกรณีท่ี
กองทนุลงทนุในหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่วในการเสนอขายครัง้แรก หุ้นกู้แปลงสภาพนัน้ต้องเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีมีอนัดบั
ความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) หรือเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีมีบริษัทจดัการไม่ต่ํากว่า
สามรายเป็นผู้ ซือ้ตราสารดงักลา่วเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุภายใต้การจดัการ  

ในกรณีท่ีหุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึง่มีการคํา้ประกนั การคํา้ประกนัดงักลา่วต้องเป็นการคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้
เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข 
 
(2)  หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในตา่งประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย  
 
3.6.1.4 เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย  
 
3.6.1.5 สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานกําหนด สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีกองทนุจะเข้าเป็นคู่สญัญาได้ต้องมีสินค้าหรือตวัแปรอยา่งใดอย่าง
หนึง่หรือหลายอยา่งดงัตอ่ไปนี ้  
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(1)  หลกัทรัพย์ 

(2)  อตัราดอกเบีย้  

(3)  อตัราแลกเปล่ียนเงิน  

(4)  อนัดบัความน่าเช่ือถือหรือเหตกุารณ์ท่ีมีผลตอ่การชําระหนีข้องตราสารแหง่หนีห้รือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า หรือของผู้ออก
ตราสารหรือคูส่ญัญาดงักลา่ว 

(5)  ทองคํา  

(6)  นํา้มนัดิบ  

(7)  ดชันีกลุม่สนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีเงินเฟ้อ ดชันีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสนิค้าหรือตวัแปรตาม (1) (2) (3) (4) (5) (6) หรือ (9) 

(8)  ดชันีท่ีมีองค์ประกอบเป็นดชันีตามข้อ (7) 

(9)  สนิค้าหรือตวัแปรอ่ืนใดท่ีสํานกังานกําหนด 
 
ในกรณีท่ีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอ้างอิงกบัราคาของสินค้าหรือตวัแปรตามวรรคหนึ่งราคาท่ีอ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคา
ปัจจบุนัหรือราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเท่านัน้ ทัง้นี ้ราคาของสินค้า ตวัแปรอ่ืนท่ีไม่ใช่ดชันี หรือสินค้าหรือตวัแปรท่ีเป็น
องค์ประกอบของดชันีดงักลา่ว ต้องเป็นท่ียอมรับอยา่งกว้างขวางและเปิดเผยไว้อยา่งแพร่หลายด้วย 
 
ในกรณีของกองทนุรวม บริษัทจดัการกองทนุรวมจะเข้าทําสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตามวรรคหนึ่งได้ ต่อเม่ือโครงการจดัการ
กองทนุรวมได้ระบกุรณีดงักลา่วไว้อยา่งชดัเจนแล้ว 
 
3.6.1.6 ทรัพย์สนิอ่ืนท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบั 3.6.1.1 – 3.6.1.5 โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน 
 
3.7 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม 
ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดงัต่อไปนี ้ในกรณีท่ี
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตาม
ประกาศท่ีแก้ไขด้วย 
 
3.7.1 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนในประเทศ 

3.7.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐไทย เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัด
อตัราสว่น 
3.7.1.2 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ ดงัต่อไปนี ้
ซึง่ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัท
เงินทนุรายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
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(1)  ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ ตามข้อ 3.6.1.2 

(2)  ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ ตามข้อ 3.6.1.3 

(3)  เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 

(4)  สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดตามข้อ 3.6.1.5 
 
การคํานวณอตัราสว่นตามวรรคหนึ่ง ให้นบัตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินตามข้อ 3.7.1.3 (1), (2) และข้อ 3.7.1.4(1) 
ท่ีธนาคารหรือบริษัทเงินทนุรายเดียวกนัเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา ซึง่กองทนุ
ได้ลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ด้วย  
 
ในกรณีท่ีกองทนุมีเงินฝากในนิติบคุคลตามวรรคหนึ่ง โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการดําเนินงานของกองทนุ มิให้นบัมลูค่าของ
เงินฝากดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ 
 
3.7.1.3 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้ท่ีบคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง 
ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   

(1)  ตราสารแหง่ทนุในประเทศ ท่ีบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ออกหรือคู่สญัญา ทัง้นี ้ไม่รวมถึงตราสารแห่งทนุของบริษัทจดทะเบียน
ท่ีอยูร่ะหวา่งดําเนินการให้เหตแุหง่การเพิกถอนหมดไป 

(2)  หุ้นท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์สัง่รับเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ผู้ออกหุ้น
ดงักลา่วอยูร่ะหวา่งการดําเนินการกระจายการถือหุ้นรายยอ่ยตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยว่าด้วยการรับ
หุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสทิธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 

(3)  ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศตามข้อ 3.6.1.2 ทัง้นี ้เฉพาะท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
(investment grade) 

(4)  ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุตามข้อ 3.6.1.3 ทัง้นี ้เฉพาะท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment 
grade) 

(5)  สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าตามข้อ 3.6.1.5 ท่ีคู่สญัญามีอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถ
ลงทนุได้ (investment grade) 
 
ตราสารแห่งทนุตาม (1) และตราสารแห่งหนีต้าม (3) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่ถกูจดัให้เป็น
ตราสารแหง่ทนุตามข้อ 3.6.1.1 (2) หรือตราสารแหง่หนีต้ามข้อ 3.6.1.2 (2.5) 
 
การคํานวณอตัราสว่นตามวรรคหนึ่ง ให้นบัทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินตามข้อ 3.7.1.4 (1) ท่ีบคุคลดงักลา่วเป็น
ผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกัน หรือคู่สญัญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมในอตัราส่วน
ดงักลา่วด้วย 
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3.7.1.4 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิอ่ืนนอกเหนือจากกรณีท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 เพ่ือเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุรวมตามอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้

(1)  การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วซึง่บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือ
คู่สญัญา ต้องมีมลูค่ารวมกันทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกัน หรือ
คูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   

(2)  การลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินตาม (1) เม่ือคํานวณรวมทกุบคุคลท่ีเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญาแล้ว ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
 
3.7.1.5 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ของกลุม่กิจการนัน้ไม่เกินอตัราอย่างใด
อยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1)  ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 

(2)  อตัราท่ีคํานวณได้จากนํา้หนกัของกลุม่กิจการดงักลา่วในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละ 10 ของมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุนัน้ ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัดงักลา่วต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันี ท่ีมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและ
สอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 
 
3.7.1.6 การลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีบริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ
กองทุน หากทรัพย์สินดงักล่าวเป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการคํานวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทุนนัน้ บริษัทจัดการ
อาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักล่าวโดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญารายนัน้ 
ไมเ่กินผลรวมของนํา้หนกัของทรัพย์สนิดงักลา่วในตวัชีว้ดัและร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
 
ทัง้นี ้แทนอตัราสว่นท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 หรือข้อ 3.7.1.5 แล้วแตก่รณีก็ได้ 
 
3.7.1.7 บริษัทจดัการพิจารณาความเป็นกลุ่มกิจการตามข้อ 3.7.1.5 และข้อ 3.7.1.6 ตามงบการเงินรวมท่ีมีการจดัทํา 
และเปิดเผยลา่สดุ เว้นแตใ่นกรณีท่ีไมมี่การจดัทํางบการเงินรวมให้พิจารณาตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ีปรากฎในบญัชีรายช่ือ
ผู้ ถือหุ้นลา่สดุท่ีสง่ตอ่กระทรวงพาณิชย์ 
 
3.7.1.8 ในกรณีของกองทนุรวม ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญา
ใช้เงิน ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ี
อยู่อาศยั หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผู้ออกหรือคู่สญัญา เป็นจํานวนท่ีมีมลูค่ารวมโดยเฉลี่ยใน
รอบปีบญัชีไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
 
อตัราสว่นตามวรรคหนึ่งมิให้นํามาใช้บงัคบักบักองทนุรวมท่ีมีการกําหนดอายโุครงการตัง้แต่หนึ่งปีขึน้ไปทัง้นี ้เฉพาะในระยะเวลา
หกเดือนก่อนวนัครบกําหนดอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม  



 
 

กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ 12 

ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแห่งหนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝากท่ีกองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราสว่นท่ีกําหนดตาม
วรรคหนึ่ง ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักล่าวให้มีมลูค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมภายในสามสิบวนันบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชีนัน้ ทัง้นี ้ให้คํานวณอตัราสว่นการลงทนุหรือ
มีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักล่าวโดยเฉล่ียตัง้แต่วนัแรกของรอบปีบญัชีนัน้จนถึงวนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเป็นไปตามอตัราส่วน
ดงักลา่ว 
 
เม่ือบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบติัตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบ
ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 
เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตรวจสอบการปฏิบติัดงักล่าว ทัง้นี ้บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวมแจ้งให้สํานกังานทราบภายในห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับรายงานจากบริษัทด้วย  
 
หากบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถปฏิบติัตามวรรคสามได้ สํานกังานอาจสัง่ให้บริษัทเลิกกองทนุรวมนัน้ 
 
3.7.1.9 ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควร เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุอนัเน่ืองมาจากปัญหาความผนัผวน 
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทนุในวงกว้างในรอบปีบญัชีใด บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจขอผ่อนผนัต่อสํานกังานเพ่ือ
ไม่ต้องนําการลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ในช่วงเวลาท่ีเกิดความผนัผวน
ดงักลา่วมารวมคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.7.1.8 ได้สําหรับรอบปีบญัชีนัน้ 
 
3.7.1.10 บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุเพ่ือเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี ้ทัง้นี ้การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์ 

(1)  ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของแต่ละกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการอ่ืนเป็น
ผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของแต่ละกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบ
ดําเนินการ  

(2)  ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของทุกกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการอ่ืนเป็น
ผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของแต่ละกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการเป็นผู้ รับผิดชอบ
ดําเนินการ 
 
3.7.1.11 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง (hedging) เพ่ือ
เป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงทัง้หมดท่ีกองทนุมีอยู ่  
 
3.7.1.12 บริษัทจดัการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ของกองทนุได้ โดยมีมลูค่าธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 
25 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน ทัง้นี ้การคํานวณมูลค่าธุรกรรมดงักล่าว ให้บริษัทจัดการคํานวณโดยใช้มลูค่า
หลกัทรัพย์ท่ีให้ยืม รวมผลประโยชน์ท่ีพงึได้รับจนถงึวนัท่ีคํานวณมลูคา่ธุรกรรมดงักลา่ว 
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ในกรณีท่ีธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ในขณะท่ีกองทนุเข้าทําธุรกรรม มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนดในวรรคหนึ่ง หาก
ตอ่มาธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจดัการ
จะยงัคงมีไว้ซึง่ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   
 
ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนการลงทุนท่ีกําหนดพร้อมสาเหตุ และส่ง
รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายในสามวนัทําการนบัแต่วนัท่ีธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์
นัน้มีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีกําหนด พร้อมทัง้จัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ท่ีบริษัทจัดการเพ่ือให้สํานักงานสามารถ
ตรวจสอบได้   
 
3.7.1.13 ให้บริษัทจดัการคํานวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย 
ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้น ใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ หรือธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ ตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมลูค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงของใบ
แสดงสิทธิดงักล่าว รวมในอตัราส่วนสําหรับหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักล่าวทัง้หมดในข้อ 3.7 โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทนุได้
ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจไม่นบัมลูค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิด
จากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอตัราส่วนท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญาท่ีกําหนดตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 
และ ข้อ 3.7.1.4 ก็ได้ 

มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงท่ีนํามาคํานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ 
 
(2)  ในกรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ น หรือใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้ นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได้ ให้บริษัทจัดการ
คํานวณอตัราสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  นบัมลูคา่ท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่วมีหน้าท่ีต้องชําระตามตราสารนัน้ รวมในอตัราสว่นท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่ว 
(ข)  นบัมลูค่าของหุ้นท่ีรองรับรวมในอตัราสว่นท่ีผู้ออกหลกัทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทนุลงทนุในหุ้นท่ีรองรับ
นัน้โดยตรง ทัง้นี ้มลูค่าของหุ้นท่ีรองรับให้ใช้มลูค่าตามราคาตลาดของหุ้นนัน้ซึ่งคณูกบัค่าเดลต้าของใบสําคญัแสดงสิทธิ
หรือใบแสดงสทิธิดงักลา่ว แล้วแตก่รณี   
 
(3)  ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราสว่นการลงทนุใน หรือมีไว้ซึง่การให้ยืมหลกัทรัพย์
โดยให้นบัมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีให้ยืมรวมในอตัราสว่นสําหรับหลกัทรัพย์ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 และ ข้อ 3.7.1.4 
โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทนุยงัคงมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์นัน้อยู่ ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจไม่นับรวมในอตัราส่วนท่ีคํานวณตาม
คูส่ญัญาท่ีกําหนดตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 และ ข้อ 3.7.1.4 ก็ได้ 
 
3.7.1.14 การคํานวณมลูคา่การลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือการคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตาม ข้อ 3.7.1.2 
ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4(1) ให้นบัมลูค่าท่ีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าท่ีต้องชําระตามสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า รวมคํานวณ
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ในอตัราส่วนของบคุคลท่ีเป็นคู่สญัญาดงักลา่ว เว้นแต่กรณีท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งสญัญานัน้ในศนูย์ซือ้ขายสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้า บริษัทจดัการไมต้่องคํานวณมลูคา่และอตัราสว่นตามท่ีกําหนดในข้อดงักลา่ว 
 
3.7.1.15 นอกจาการคํานวณตามข้อ 3.7.1.14 แล้ว ให้บริษัทจดัการคํานวณอตัราสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนีด้้วย 

(1)  ในกรณีท่ีการเข้าเป็นคูส่ญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทนุมีความเส่ียงตอ่เครดิตของผู้ออก
สินค้า หรือผู้ ที่ต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้าที่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอ้างอิง ให้บริษัทจดัการคํานวณอตัราส่วน
การลงทุนสําหรับสินค้าดังกล่าวท่ีกําหนดไว้ในประกาศนี ้โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสินค้านัน้
โดยตรง ทัง้นี ้ให้บริษัทจดัการใช้มลูคา่ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเป็นมลูคา่ท่ีใช้ในการคํานวณ เว้นแต่ในกรณีท่ี
เป็นสญัญาออปชนั ให้นบัมลูคา่ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าคณูกบัคา่เดลต้าของสญัญาออปชนัแทน 
 
(2)  ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีอ้างอิงกบัดชันีดงัต่อไปนี ้ให้บริษัทจดัการคํานวณอตัราส่วน
สําหรับองค์ประกอบดังกล่าวท่ีกําหนดไว้ในประกาศท่ี สน.24/2552 โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง
องค์ประกอบนัน้โดยตรง เว้นแตใ่นกรณีท่ีองค์ประกอบดงักลา่วเป็นหรือเก่ียวข้องกบัทองคําหรือนํามนัดิบ 

(ก)  ดชันีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสนิค้าหรือตวัแปรท่ีกองทนุสามารถลงทนุหรือมีไว้ได้ตามประกาศท่ี สน.24/2552 ข้อ 37 (2) (ข) 

(ข)  ดชันีท่ีไมเ่ข้าลกัษณะเป็นดชันีท่ีมีการกระจายนํา้หนกัอยา่งเพียงพอตามประกาศท่ี สน.24/2552 ข้อ 37/1 

(ค)  ดชันีท่ีมีองค์ประกอบสว่นใหญ่เป็นตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (high yield 
bond index) 
 
3.7.1.16 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4(1) ให้บริษัทจัดการปฏิบติัตามหลักเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้รวมทัง้เง่ือนไขตามข้อ 3.7.1.14 ด้วย    

(1)  ในกรณีท่ีทรัพย์สินดงักลา่วมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราส่วนท่ีผู้ออก
ทรัพย์สนิหรือผู้ ท่ีเป็นคู่สญัญาดงักลา่ว หรือคํานวณอตัราสว่นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั แล้วแต่กรณี 
ก็ได้  
 
(2)  ในกรณีท่ีทรัพย์สินมีบคุคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการจะเลือก
คํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้ 
 
3.7.1.17 การคํานวณอตัราส่วนท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัตามข้อ 3.7.1.13 จะทําได้ต่อเม่ือบคุคล
ดงักล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบีย้โดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือ
จํากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข 
 
3.7.1.18 ในกรณีท่ีกองทนุมีสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัทใดตามสดัส่วนจํานวนหุ้นท่ีกองทนุถืออยู่ (right issue) 
หากการใช้สิทธินัน้จะเป็นเหตุให้กองทนุลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทดงักล่าวมีมลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีกําหนดใน
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ข้างต้นนี ้บริษัทจดัการอาจซือ้หุ้นเพิ่มทนุนัน้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามอตัราสว่นท่ีเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว 
ทัง้นี ้เฉพาะภายในช่วงระยะเวลาสามสบิวนันบัแตว่นัแรกท่ีผู้ ถือหุ้นหมดสทิธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุนัน้ 
 
3.7.1.19 ในกรณีท่ีตราสารแห่งทนุ ตราสารแห่งหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สิน
ของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนดในข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งทนุ ตราสารแห่งหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่ง
ทนุนัน้ มีมลูค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวโดยเหต ุดงัต่อไปนี ้ให้บริษัทดําเนินการแก้ไขอตัราส่วนให้เป็นไปตามท่ีกําหนดภายใน 
30 วนันับแต่วนัท่ีมีการประกาศให้ทราบถึงเหตดุงักล่าว เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผนัจาก
สํานกังาน  

(1)  ตราสารแห่งทนุนัน้ๆ ในเวลาต่อมาเป็นตราสารแห่งทนุของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ระหว่างแก้ไขการดําเนินการให้เหตุ
แหง่การเพิกถอนหมดไป หรือถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
 
(2)  ตราสารแหง่หนีห้รือตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุถกูปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
 
3.7.1.20 ในกรณีท่ีทรัพย์สนิในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด
ในข้างต้น หากต่อมามีมลูค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ่ง
ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้  
 
ให้บริษัทจดัการจดัทํารายงานโดยระบช่ืุอ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวนัท่ีทรัพย์สิน
นัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนการลงทนุท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 
ทราบภายในสามวนัทําการนบัแต่วนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักล่าว
ไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานสามารถตรวจสอบได้   
 
3.7.1.21 ในกรณีท่ีการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีบริษัทใดเป็นผู้ ออก เพ่ือเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวม เม่ือรวมกันทุกกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการตามประกาศท่ี สน. 24/2552 เร่ือง การลงทนุ
และการมีไว้เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2552 ดงันีคื้อ  

(1)  ปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศท่ีกําหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนได้ 
 
(2)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนท่ีเกินอตัราสว่นการลงทนุดงักล่าว เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรโดย
ได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน และ 
 
(3)  กรณีท่ีเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดงักล่าว เป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทนัน้จนถงึหรือข้ามจดุท่ีต้องทําคําเสนอซือ้  บริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซือ้
โดยการลดสดัสว่นการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคมุ หรือย่ืนคําขอผอ่นผนัการทําคําเสนอซือ้ ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ 
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ทัง้นี ้การลดสดัส่วนการถือหุ้นดงักล่าว ให้บริษัทจดัการลดสดัส่วนตามสดัส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนท่ีแต่ละกองทนุ
ได้มาจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน 
 
3.7.1.22 ในกรณีท่ีทรัพย์สนิในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด
ในข้างต้น หากตอ่มามีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยไม่เข้าลกัษณะตามข้อ 3.7.1.5 ข้อ 3.7.1.9 ข้อ 3.7.1.15 ข้อ 3.7.1.16 
ข้อ 3.7.1.17 และ ข้อ 3.7.1.18 และการเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ทรัพย์สนิมาเพิ่มเติม บริษัทจดัการ
จะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   
 
ให้บริษัทจดัการจดัทํารายงานโดยระบช่ืุอ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวนัท่ีทรัพย์สิน
นัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบภายใน
สามวนัทําการนบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการ
เพ่ือให้สํานกังานสามารถตรวจสอบได้ 
 
3.7.1.23 ข้อจํากดัการลงทนุข้างต้นจะไม่นํามาบงัคบัใช้ในกรณีท่ีปรากฏเหตตุามหวัข้อ “การเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม” 
และบริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือเลกิกองทนุตามหวัข้อ “การดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือเลกิกองทนุรวม” 
 
4. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

ไมจ่่าย 
 

5. การรับชาํระหนีเ้พื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอ่ืน 

หากมีการผิดนดัชําระหนีห้รือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการจะรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนทัง้ท่ีเป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพ่ือกองทนุรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทนุรวมในกรณีท่ีผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิ
เรียกร้องผิดนดัชําระหนี ้ดงันี ้
 
5.1 กรณีท่ีบริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  

5.1.1 เม่ือมีการบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์ ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีบริษัทจดัการได้บนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็นผู้ มีสิทธิในเงินได้สทุธิจาก
ทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับชําระหนี ้ 
 
5.1.2 เม่ือได้รับทรัพย์สนิมาจากการรับชําระหนี ้บริษัทจดัการจะไม่นําทรัพย์สินดงักลา่วและเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้
จากการรับชําระหนี ้มารวมคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนี ้
ในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั เว้นแต่กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมี
สิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีต้กลงรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทัง้นี  ้ตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุกําหนดโดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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ในระหว่างท่ีบริษัทจดัการยงัไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนี ้บริษัทจดัการอาจจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินนัน้ได้ และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือ
ผลประโยชน์ท่ีได้จากการบริหารทรัพย์สนินัน้ 
 
5.1.3 เม่ือมีเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการจะเฉล่ียเงินได้
สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีคื้นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสิทธิในเงินได้สทุธินัน้ภายใน 45 วนันบัตัง้แต่วนัถดั
จากวนัท่ีมีเงินได้สทุธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการเฉล่ียเงินคืนไปยงัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 
วนัทําการนับตัง้แต่วนัถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการได้เฉล่ียเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผัน
ระยะเวลาการเฉล่ียเงินคืนเป็นอยา่งอ่ืน 
 
5.1.4 เม่ือมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทนุรวมได้รับชําระหนี ้
ตามตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องดงักลา่วเป็นเงินบริษัทจดัการจะปฏิบติัตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนโุลม 
 
5.2 กรณีท่ีบริษัทจดัการไมไ่ด้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์ 

5.2.1 ก่อนการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยมติเสียงข้างมากซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้
แล้วทัง้หมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็น
พร้อมเหตผุลว่าในขณะนัน้การรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุมากกว่าการถือหรือมีไว้
ซึง่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องนัน้ 

ในการขอความเหน็ชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ บริษัทจดัการจะระบรุายละเอียดเก่ียวกบัทรัพย์สินท่ีกองทนุรวม
จะได้จากการรับชําระหนี ้มลูคา่ของทรัพย์สนิ ประมาณการคา่ใช้จ่ายพร้อมเหตผุลและความจําเป็นในการรับชําระหนี ้
 
5.2.2 เม่ือได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ้บริษัทจดัการจะนําทรัพย์สินดงักลา่วมารวมคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนัน้เพ่ือใช้ในการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทนุกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะ
ดําเนินการกบัทรัพย์สนิดงักลา่วดงันี ้

(1)  กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทนุรวมสามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักลา่วต่อไป
เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมก็ได้ 

(2)  กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทนุรวมไม่สามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการจะจําหน่ายทรัพย์สินดงักลา่วใน
โอกาสแรกท่ีสามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั และในระหว่างท่ีบริษัทจดัการยงัไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สนิดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่ว   

ในกรณีท่ีมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
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5.3 ในกรณีท่ีมีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องจะไมส่ามารถชําระหนีไ้ด้  
บริษัจดัการกองทนุรวมจะดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีมีพฤติการณ์
ว่าผู้ออกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนีไ้ด้ เป็นผู้ มีสิทธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินอ่ืนท่ีได้
จากการรับชําระหนีก็้ได้ ทัง้นี ้ในการดําเนินการดังกล่าว บริษัทไม่ต้องนําตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องนัน้มารวม
คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
 
เงื่อนไขเพิ่มเตมิ   
ในการเฉล่ียเงินคืนแตล่ะครัง้ตามข้อ 5.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการ
รับชําระหนีไ้ม่คุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายในการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจนําเงินได้สทุธิดงักล่าวไป
รวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้นี ้หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีจ้นครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สทุธินัน้ไม่คุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายในการเฉล่ียเงินคืน 
บริษัทจดัการอาจนําเงินได้สทุธิดงักลา่วมารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมก็ได้ 

 
6. ช่ือ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม 

6.1 ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ช่ือ : ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)  

ท่ีอยู ่ : เลขท่ี 3000 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศพัท์ 0-2242-3902-7 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีมีคณุสมบติัเป็นไปตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วย
คณุสมบติัของผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
6.2 เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์  
บริษัทจดัการจะเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ภายใต้เง่ือนไขเม่ือเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทัง้หมด ดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะกระทําได้ตอ่เม่ือได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

(1)  เม่ือบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั 

(2)  ในกรณีท่ีบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบติัตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้ตกลงไว้ 
บริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์อาจบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ
ลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

(3)  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในโครงการจดัการกองทนุเปิด หรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอ่ืน
ใดอันจะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าท่ีแก่ผู้ ดูแลผลประโยชน์มากกว่าภาระหน้าท่ีท่ีระบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้ ดูแล



 
 

กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ 19 

ผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าท่ีดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญา
แตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้บริษัทจดัการทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั 

(4)  ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงข้างมากซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุ
ท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุเปิด เรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้การบอกเลิกสญัญาจะต้อง
บอกกลา่วลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

(5)  ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์นําข้อมลูต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการกองทนุเปิด หรือข้อมลูอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุ
เปิดไปเปิดเผย หรือใช้ในทางท่ีก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนเปิด หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์เอง บริษัทจดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

(6)  ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ขาดคณุสมบติัข้อหนึง่ข้อใดตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง คณุสมบติั
ของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะดําเนินการให้ ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน 15 
วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะสัง่การเป็นอย่างอ่ืน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีได้แก้ไขเสร็จสิน้ แต่หากผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้มี
การแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปล่ียนผู้ ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเม่ือได้รับอนญุาตจาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจดัการจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมแ่ทนผู้ดแูลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั   
 
ถ้าการเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์หมดหน้าท่ีลงตามข้อใดข้อหนึ่งของข้อ 6.2 เร่ือง “เง่ือนไขการเปลี่ยนผู้ดแูลผลประโยชน์” 
ผู้ ดูแลผลประโยชน์นัน้จะต้องทําหน้าท่ีผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอน
ทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทัง้หมดของกองทุนเปิดนัน้ ตลอดจนถึงการดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเป็นเพ่ือให้การโอน
ทรัพย์สนิและเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิน้ และผู้ดแูลผลประโยชน์ราย
ใหม่สามารถทําหน้าท่ีได้ทนัที ทัง้นีภ้ายในระยะเวลาอนัสมควร เว้นแต่บริษัทจดัการหรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
จะมีคําสัง่เป็นอยา่งอ่ืน 

 
6.3 สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สนิกองทนุรวม 
ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)  
เลขท่ี 3000 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศพัท์ 0-2242-3902-7 

และ/หรือ ท่ีบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในประเทศต่างๆหรือท่ี
ผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีบริษัทจดัการจะแตง่ตัง้ขึน้  
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7. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี 

นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ หรือ นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ หรือ นายเทอดทอง เทพมงักร หรือ
นายอดุม ธนรัูตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภนูชุ แซ่แต้ หรือนายไกรสิทธ์ิ ศิลปมงคลกลุ หรือนายอนสุรณ์  เกียรติกงัวาฬไกล หรือ
นางขวญัใจ เกียรติกงัวาฬไกล 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) : 
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ  
บริษัท เอเอน็เอส ออดิท จํากดั 
100/72 ชัน้ท่ี 22 อาคารวอ่งวานิช บี ห้องเลขท่ี 100/2 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
โทรศพัท์ 0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110 

หรือ นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ หรือ นายเทอดทอง เทพมงักร หรือ นางสาวชมภนูชุ แซ่แต้ หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ 
หรือนายไกรสทิธ์ิ ศิลปมงคลกลุ หรือนายอดุม ธนรัูตน์พงศ์ 
บริษัท พีวี ออดิท จํากดั 
100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

หรือนายอนสุรณ์  เกียรติกงัวาฬไกล หรือนางขวญัใจ เกียรติกงัวาฬไกล 
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากดั 
47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ  10120 
โทรศพัท์ 02-294-8504  โทรสาร 02-294-2345 

หรือ บุคคลอ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 
8. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขท่ี 173/27-30, 32-33  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ 0-2786-2000 โทรสาร 0-2786-2370-74 

หรือบคุคลอ่ืนใดท่ีได้รับอนญุาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยบริษัทจดัการจะแจ้ง
ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 
9. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจาํหน่าย 

ไมมี่ 
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10. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  

ธนาคาร ยโูอบี (ไทย) จํากดั (มหาชน) 
191 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120   
โทร. 0-2343-3000 และสํานกังานสาขาทัว่ประเทศ 

บริษัทจดัการอาจแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
ในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตัง้หรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทกุครัง้ ในกรณีของการแต่งตัง้ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติม ผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนดงักลา่วอาจเป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพ่ือทํา
หน้าท่ีเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนท่ีได้รับการแต่งตัง้จะต้อง
ปฏิบติังานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกนักบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอยูก่่อนแล้ว  

 
11. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษาการลงทุน 

บริษัทจดัการอาจแต่งตัง้ผู้ เช่ียวชาญทางด้านธุรกิจ และการลงทนุท่ีมีใบอนญุาตในการประกอบธุรกิจเป็นท่ีปรึกษาการลงทนุ 
ให้เป็นท่ีปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ เพ่ือให้คําแนะนําทางด้านการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆ ตาม
นโยบายการลงทนุของกองทนุเปิด เพ่ือให้การลงทนุของกองทนุเปิดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์
สงูสดุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ท่ีปรึกษาท่ีบริษัทจดัการอาจจะแต่งตัง้ขึน้ดงักลา่วนัน้ จะไม่มีอํานาจควบคมุการดําเนินงานของ
บริษัทจดัการแต่อย่างใด ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการขอความเห็นชอบในการแต่งตัง้ท่ีปรึกษาการลงทนุดงักล่าวจาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน บริษัทจดัการอาจตกลงให้คา่ตอบแทนแก่ท่ีปรึกษาการลงทนุ ซึง่บริษัทจดัการจะเป็น
ผู้ รับผิดชอบคา่ตอบแทนดงักลา่ว โดยจะหกัจากคา่ธรรมเนียมการจดัการท่ีบริษัทจดัการจะได้รับจากกองทนุเปิด 

 
12. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษากองทุน 

ไมมี่ 
 

13. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก 

บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกให้แก่ประชาชนทัว่ไปในราคาหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวก
ด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุครัง้แรก (ถ้ามี) ในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุ ตามวนั
เวลาและอตัราคา่ธรรมเนียมท่ีแน่นอนท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน โดยบริษัทจดัการจะเสนอขายเองและเสนอขายผา่นผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้หากมีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุครบตามจํานวนเงินทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาท ก่อนสิน้สดุ
ระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการจะปิดการเสนอขายครัง้แรก โดยประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนั 1 ฉบบั รวมทัง้
ปิดประกาศท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการทกุแหง่ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
13.1 วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ และเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
ผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วน พร้อมกบัใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบเปิดบญัชีหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัท
จดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนและบริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูโครงการไว้ ณ ท่ีทําการ
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ทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อของผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถ
ขอรับได้ทกุวนัในเวลาทําการ 
 
13.2 วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้
จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ต่ํากว่า 1,000 หน่วย (หนึ่งพนัหน่วย) ขึน้ไป โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบ
เปิดบญัชีหน่วยลงทุนและใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทัง้นําใบเปิดบญัชีหน่วยลงทุน ใบคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุ และเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวน พร้อมหลกัฐานดงัต่อไปนีไ้ปท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน 
(1)  กรณีบคุคลธรรมดา ซึง่ลงนามรับรองสําเนาถกูต้องของเอกสาร 
(ก)  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือ 
(ข)  สําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือ 
(ค)  สําเนาหนงัสือเดินทาง (เฉพาะชาวตา่งประเทศ) 

และ/หรือเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
 
(2)  กรณีนิติบคุคล ซึง่ลงนามรับรองสําเนาถกูต้องของเอกสาร 
(ก)  สําเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ 
(ข)  สําเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
(ค)  ตวัอยา่งลายมือช่ือของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขในการลงนาม 
(ง)  หนงัสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
(จ)  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล 

และ/หรือเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เหลา่นัน้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และเป็นผู้ รับเงินท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงิน
ปันผล (ถ้ามี) ร่วมกนั โดยจะถือเอาบุคคลท่ีมีช่ือตามเง่ือนไขการลงนามในคําขอเปิดบญัชีหน่วยลงทนุเป็นผู้ ใช้สิทธิใน
ฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในการลงนามเอกสารสําคญัของกองทนุการรับชําระและการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ 
 
13.3 การรับชําระเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
ผู้สัง่ซือ้ต้องชําระเงินค่าสัง่ซือ้ครัง้เดียวเต็มตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้ โดยสามารถชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือตัว๋แลกเงิน
ธนาคาร เช็คธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกับสํานักงานของบริษัท
จดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ท่ีรับคําสัง่ซือ้เท่านัน้ โดยลงวนัท่ีตามวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้แต่ไม่เกินวนัสดุท้ายของ
ระยะเวลาการสัง่ซือ้ โดยผู้สัง่ซือ้ต้องขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชีสัง่ซือ้ กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ” 
หลงัจากท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนได้รับชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนจากผู้สัง่ซือ้แล้ว จะออก
หลกัฐานการรับการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานการรับชําระเงินให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
จะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือบริษัทจัดการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนได้เรียกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟต์ หรือตัว๋แลกเงิน
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ธนาคาร เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารดงักลา่วข้างต้น และได้รับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวนแล้ว ในกรณี
ท่ีเช็ค ดราฟต์ หรือตัว๋แลกเงินธนาคาร เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงินบริษัทจดัการ 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะดําเนินการยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ 

ผู้สัง่ซือ้ท่ีได้ชําระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแต่จะ
ได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
 
13.4 การเก็บรักษาเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
เงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในนาม “บญัชีสัง่ซือ้กองทนุเปิด ยโูอบี 
สมาร์ทมิเลนเนียม โกรว์ธ” ท่ีธนาคารพาณิชย์ ซึ่งดอกผลในช่วงระยะเวลาสัง่ซือ้ทัง้หมดจะนําเข้าเป็นผลประโยชน์ของ
กองทนุเปิด 
 
13.5 วิธีการจดัสรรหน่วยลงทนุ สําหรับการเสนอขายครัง้แรก 
ในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่เกินกว่ามลูค่าโครงการจัดการ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนตามท่ีสัง่ซือ้
หลงัจากท่ีได้ชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็จํานวนแล้ว 

แตห่ากในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเกินกว่ามลูค่าโครงการจดัการ การจดัสรรหน่วยลงทนุในการสัง่ซือ้โดยใช้หลกัการ 
“สัง่ซือ้ก่อน ได้ก่อน” ในกรณีท่ีสัง่ซือ้พร้อมกนั และมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจดัสรรจะพิจารณาจดัสรรตามสดัสว่น
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีสัง่ซือ้ให้แก่ผู้สัง่ซือ้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะจดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรือ
ทัง้หมดก็ได้ โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 
13.6 การคืนเงินคา่สัง่ซือ้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการต้องยุติโครงการภายหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หากปรากฏว่า
จําหน่ายหน่วยลงทนุให้ประชาชนได้ไม่ถึงสบิราย หรือจําหน่ายหน่วยลงทนุได้มีมลูค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาท บริษัทจดัการ
จะยติุการจําหน่ายหน่วยลงทนุและแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในสิบห้าวนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนั
สิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ และคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับ
จากการจําหน่ายหน่วยลงทนุให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในหนึ่งเดือนนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทนุตามสดัสว่นของเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการไมส่ามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลา
นัน้ได้อนัเน่ืองจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะชําระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปี 
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีครบกําหนดเวลานัน้ให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

ในการคํานวณมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ใน
การคํานวณ เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ดําเนินการเป็นประการอ่ืนได้ 
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14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก 

บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัทําการท่ีขายหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขาย 
และจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ซือ้จะได้รับ โดยบริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอตัราไม่เกินร้อยละ 
1.0 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ ด้วยวิธีการดงันีคื้อ  

(1)  เรียกเก็บจากผู้ลงทนุ แตล่ะรายในอตัราท่ีเทา่กนั หรือ 

(2)  เรียกเก็บจากผู้ลงทนุแตล่ะรายในอตัราท่ีไมเ่ทา่กนั โดยผู้ลงทนุสามารถตอ่รองค่าธรรมเนียมดงักลา่วได้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบั
มลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุในแต่ละครัง้ หรือการกําหนดค่าธรรมเนียมดงักล่าวของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนแตล่ะราย 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะทําการเปล่ียนแปลงวนัท่ีเร่ิมคิดค่าธรรมเนียมในอตัราใหม่ (แต่ไม่เกินท่ีระบไุว้ในโครงการ) และ
วิธีการคิดค่าธรรมเนียมใหม่ต่อเม่ือได้แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั และประกาศในหนงัสือพิมพ์
รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยอตัราคา่ธรรมเนียมดงักลา่วผา่นทางอินเตอร์เน็ต 

ทัง้นีม้ลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
14.1 วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ 
ผู้สนใจลงทนุสามารถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบญัชี คู่มือ
ผู้ลงทนุ และได้ท่ีบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
จะจดัสง่หนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญัท่ีผู้ลงทนุควรทราบพร้อมใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ผู้สนใจลงทนุ และบริษัทจดัการ
จะจดัให้มีหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการจดัการกองทนุรวมไว้ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อ
ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับได้ทกุวนัในเวลาทําการ 
 
14.2 วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

14.2.1 บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไป 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้ผู้ลงทนุ
จะต้องสัง่ซือ้โดยระบเุป็นจํานวนเงินไม่ต่ํากว่า 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) ขึน้ไป สําหรับการซือ้ครัง้แรก และตัง้แต ่
5,000 บาท (ห้าพนับาทถ้วน) ขึน้ไป สําหรับการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความตา่งๆ ในใบคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้นําใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวน รวมทัง้ส่งมอบ
เอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

ทัง้นี ้ผู้ลงทนุท่ีสนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องเปิดบญัชีซือ้หน่วยลงทนุด้วยตนเองท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยผู้ลงทนุท่ีสนใจจะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องกรอกรายละเอียดและ
ข้อความต่างๆ ในใบเปิดบญัชีหน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน และนําส่งพร้อมแนบหลกัฐานประกอบตามข้อ 13.2 และ/หรือ
เอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการกําหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
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ในการสัง่ซือ้ผู้สัง่ซือ้รับรองท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้หรือน้อยกว่าท่ีสัง่ซือ้ไว้ตามท่ีบริษัทจดัการจะพิจารณา
จดัสรรให้ โดยไม่เปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนการสัง่ซือ้ดงักลา่วและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบีย้ในกรณีท่ีไม่ได้รับการ
จดัสรรตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้ 

บริษัทจดัการจะดําเนินการรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
ท่ีกําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 ข้อ 20 หรือกรณีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทนุ
ให้ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไว้ในข้อ 14.6 เร่ือง เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถย่ืนเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และชําระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และเม่ือเจ้าหน้าท่ีของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ตรวจสอบ
เอกสารการสัง่ซือ้และเงินค่าสัง่ซือ้ว่าครบถ้วนถกูต้องจะสง่มอบสําเนาใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีเจ้าหน้าท่ีได้ลงนามรับรอง
ให้กบัผู้สัง่ซือ้ไว้เป็นหลกัฐาน 
 
สําหรับผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 
การซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต 
ผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีค้วบกรมธรรม์ประกนัชีวิตได้ภายหลงั
การเสนอขายครัง้แรก โดยติดต่อกบับริษัทประกนัชีวิต หรือตวัแทนท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด ทัง้นี ้การซือ้ขายหน่วยลงทนุ
ควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบติัท่ีแตกต่างไปจากการซือ้ขายกองทนุเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทนุท่ีซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบ
การลงทนุก่อน 
 
ข้อกําหนดเก่ียวกบัการซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตมีดงันี ้   

มลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ มลูค่าขัน้ต่ําของการขายคืนหน่วยลงทนุ มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา 
และจํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา   
เน่ืองจากการซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตมีข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องกบักรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ 
สดัส่วนการเลือกลงทนุแต่ละกองทนุ การดําเนินการสบัเปล่ียนกองทนุ ตลอดจนการหกัค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบักรมธรรม์ 
เช่น คา่การประกนัภยั เป็นต้น ดงันัน้ การสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตจึงมีข้อกําหนดในเร่ืองมลูค่าขัน้ต่ํา
ของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ มลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน มลูค่าหน่วยลงทนุ
คงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา และจํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา ซึ่งอาจแตกต่างจากการซือ้ขายหน่วยลงทนุเพียง
อยา่งเดียว 

ผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสามารถศกึษาข้อกําหนดดงักลา่วได้ ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์ 
 
การเสนอขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต:  
ผู้ลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุผ่านบริษัทประกนัชีวิต หรือตวั
แทนท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คส่วนบคุคล หรือดราฟต์ ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้
ในเขตหกับญัชีเดียวกนักบัธนาคารท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด คําสัง่หกับญัชีธนาคาร หรือหกับญัชีบตัรเครดิต หรือด้วยวิธี
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อ่ืนใดตามท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนดทัง้นี ้บริษัทประกนัชีวิตอาจกําหนดมลูคา่ขัน้ต่ําในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ วนัและเวลา
ทําการในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ วิธีการในการสัง่ซือ้ วิธีการชําระเงินเพิ่มเติม ตามท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิต และ/หรือ
เอกสารการขายท่ีผู้ลงทนุได้รับจากบริษัทประกนัชีวิต โดยระยะเวลาในการสัง่ซือ้จะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทนุท่ีกําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะมีผลเม่ือบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับ
ชําระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกนัชีวิตแล้ว  

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุของผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ หากคําสัง่ดงักลา่วอาจเข้าข่ายลกัษณะการทําธุรกรรม
ฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบคุคลท่ีบริษัทประกนัชีวิตสงวนสทิธิในการพิจารณารับประกนั 
 
14.2.2 ATM 
บริษัทจดัการอาจรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบเอทีเอ็มได้ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องลงนามในคําขอใช้บริการซือ้
ขายหน่วยลงทนุผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในคําขอใช้บริการดงักลา่ว 

คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเอทีเอ็มจะสมบรูณ์ต่อเม่ือผู้สัง่ซือ้ได้ทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและบริษัทจดัการได้รับเงินค่า
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแล้ว ในกรณีท่ีบริษัทจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลิกคํา
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

ในกรณีท่ีมีข้อขดัข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถรับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว และไม่สามารถ
จดัสรรหน่วยลงทนุได้ให้ถือวา่ยงัไมมี่การทํารายการการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นเอทีเอม็นัน้ 

บริษัทจดัการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านเอทีเอ็มยอมรับและผกูพนัตามเง่ือนไขและ
วิธีการที่กําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่งรวมถึงการยอมรับ
ความเส่ียงใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้อนัเน่ืองมาจากความขดัข้องของระบบ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศใน
หนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการดําเนินการแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้า
ไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

ทัง้นี ้การดําเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 
14.2.3 TELE-BANK 
บริษัทจดัการอาจรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ได้โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องลงนามใน
คําขอใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในคําขอใช้บริการดงักลา่ว 

คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์จะสมบรูณ์ต่อเม่ือผู้สัง่ซือ้ได้ทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและ
บริษัทจดัการได้รับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแล้ว ในกรณีท่ีบริษัทจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะ
ไมส่ามารถยกเลกิคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
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ในกรณีท่ีมีข้อขดัข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์จนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถรับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ดงักล่าว และไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ ให้ถือว่ายงัไม่มีการทํารายการการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบบริการ
ธนาคารทางโทรศพัท์นัน้ 

บริษัทจดัการถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ยอมรับและ
ผกูพนัตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่ง
รวมถงึการยอมรับความเส่ียงใด ท่ีอาจเกิดขึน้อนัเน่ืองมาจากความขดัข้องของระบบ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการดําเนินการแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

ทัง้นี ้การดําเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 
14.2.4 ไปรษณีย์ 
บริษัทจดัการอาจรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ี
บริษัทจดัการกําหนด 

คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีสง่มายงับริษัทจดัการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนนัน้จะสมบรูณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการได้รับเงินค่าสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุและบริษัทจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้โดยผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
นัน้ได้เว้นแต่ได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะทํารายการซือ้หน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุท่ีได้รับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทได้รับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและได้รับเงินค่าสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และ
ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการดําเนินการแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

ทัง้นี ้การดําเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 
14.2.5 INTERNET 
บริษัทจดัการอาจรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านอินเตอร์เน็ตได้ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องลงนามในคําขอใชบัริการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์และปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีได้ระบไุว้ในคําขอใช้บริการดงักลา่ว 

คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางอินเตอร์เน็ตจะสมบรูณ์ต่อเม่ือผู้สัง่ซือ้ได้ทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและบริษัทจดัการได้รับเงิน
ค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
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ในกรณีท่ีมีข้อขดัข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไมส่ามารถรับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว และ
ไมส่ามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ให้ถือวา่ยงัไมมี่การทํารายการการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นอินเตอร์เน็ตนัน้ 

บริษัทจัดการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผกูพนัตามเง่ือนไข
และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่งรวมถึงการยอมรับ
ความเส่ียงใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้เน่ืองมาจากความขดัข้องของระบบ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านทางอินเตอร์เน็ต บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศ
ในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการดําเนินการแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

ทัง้นี ้การดําเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 
14.2.6 หกับญัชี 
ผู้สนใจสามารถซือ้หน่วยลงทนุแบบสม่ําเสมอด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคารได้เฉพาะท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
ท่ีเปิดให้บริการนีต้ามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงันี ้

(1)  ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจเลือกสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นประจําทกุเดือนหรือรายไตรมาส ซึง่รายไตร
มาสกําหนดให้เป็นเดือน มีนาคม มิถนุายน กนัยายน และธันวาคม ในเวลาเดียวกนัด้วยการให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้เปิดไว้
ท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนด้วยจํานวนเงินท่ีเทา่กนัในแตล่ะงวด 

(2)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะใช้บริการนีส้ามารถติดต่อบริษัทจดัการหรือท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ณ สาขา
ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้เปิดบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์  หรือบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัไว้เพ่ือขอใช้บริการ โดยกรอก 
“หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุและใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้า” ซึง่การให้ผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะมีผลบงัคบัใช้ และให้คงมีผลใช้บงัคบัต่อไปจนกว่าผู้ ถือ
หน่วยลงทนุจะเพิกถอนคําสัง่ โดยแจ้งไปยงับริษัทจดัการหรือสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ทํา
หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุและใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้าไว้ตามเง่ือนไขและข้อกําหนดท่ี
ระบใุนแบบคําขอดงักลา่ว 

(3)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องระบช่ืุอบญัชีสัง่ซือ้ หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ และจํานวนเงินท่ีต้องการสัง่ซือ้ซึง่จะต้อง
ไม่ต่ํากว่าครัง้ละ 3,000 บาท และเพิ่มขึน้เป็นจํานวนทวีคณูของ 1,000 บาท ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะหกัเงิน
จากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้และโอนเข้าบญัชีสัง่ซือ้กองทนุเปิดเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุทกุเดือนหรือทกุไตรมาส ตามท่ีผู้สัง่ซือ้
ได้ระบไุว้ในหนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุและใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้าในราคาขายหน่วยลงทนุ
ท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขาย  ซึง่จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็น
เกณฑ์ในการคํานวณ และราคาขายหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ในกรณีท่ีวนัดงักลา่ว
ตรงกบัวนัหยดุ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะทําการหกับญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้ในวนัทําการถดัไปเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ
ในราคาขายหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขายนัน้ 



 
 

กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ 29 

อนึ่งค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการหกับญัชีท่ีเรียกเก็บโดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะเป็น
ภาระของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(4)  ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการแก้ไข “หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุและใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ลว่งหน้า” ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกคําขอยกเลิกการใช้บริการและกรอก “หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ
และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้า” ฉบบัใหม ่ 

(5)  บริษัทจดัการจะถือหลกัฐานท่ีปรากฎอยู่กบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็นหลกัฐานในการทํารายการท่ีสมบรูณ์ 
และใช้อ้างอิงได้ 
 
14.3. การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ 

14.3.1 บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(1)  ผู้ลงทนุสามารถชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด เงินโอน คําสัง่หกับญัชี เช็ค ดราฟต์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร เช็คธนาคาร 
หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคาร ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัสํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน ท่ีรับคําสัง่ซือ้ภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุเท่านัน้ ในกรณีท่ีชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟต์ 
เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงิน ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องลงวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บญัชีสัง่ซือ้กองทนุเปิด 
ยโูอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ” เพ่ือเข้าบญัชีประเภทออมทรัพย์ท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้ ของธนาคารดงัตอ่ไปนี ้
- ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน) สํานกัสาทร 

หรือ “บญัชีเพ่ือการสัง่ซือ้ - ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ – บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั” เพ่ือเข้าบญัชีประเภทกระแสรายวนัท่ี
บริษัทจดัการเปิดไว้ ของธนาคารดงัตอ่ไปนี ้
- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน)  
- ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)  
- ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  
- ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน)  

หรือ ช่ือบญัชี “UOB Asset Management(Thailand)-Sub&Red” เพ่ือเข้าบญัชีประเภทกระแสรายวนัท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้ 
ของธนาคารดงัตอ่ไปนี ้
- ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอน็.เอ. สาขากรุงเทพฯ 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมบญัชีเพ่ือการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามข้างต้นและบญัชีสัง่ซือ้อ่ืน ๆ 
ซึ่งบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศ ณ ท่ีทําการของ
บริษัทจดัการและสถานท่ีติดตอ่ของผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และ/หรือเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

(2)  ในกรณีท่ี เงินโอน คําสัง่หกับญัชี เช็ค ดราฟต์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือเช็คธนาคารที่ผู้สัง่ซือ้ชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุ
ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือเช็ค
ธนาคารท่ีผู้สัง่ซือ้ชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครัง้แรกไม่ว่าด้วยเหตผุลใดก็ตาม บริษัทจดัการจะ
ยกเลกิคําสัง่ซือ้นัน้ๆ ทนัที 
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(3)  ในการชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุ หากมิใช่กรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอ่ืนท่ีจดัตัง้โดย
บริษัทจดัการ เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหกักลบลบหนี ้
กบับริษัทจดัการไมไ่ด้ 

(4)  ผู้ลงทนุท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและได้ชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุแล้วจะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงินค่าสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุไมไ่ด้ 
 
14.3.2 ATM 
เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบเอทีเอ็มเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหกัเงินในบญัชีเงินฝาก
ในจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้และโอนเงินจํานวนดงักลา่วมายงับญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
14.3.3 TELE-BANK 
เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทนุผา่นระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการ
หกัเงินในบญัชีเงินฝากเป็นจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้และโอนเงินจํานวนดงักลา่วมายงั บญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุ
ท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
14.3.4 ไปรษณีย์ 
เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกรายละเอียดในคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว และจดัสง่ให้บริษัทจดัการผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียน 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุตามจํานวนท่ีระบไุว้ในคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยชําระเป็นเช็ค คราฟต์ ตัว๋แลก
เงินคําสัง่จ่ายเงินหรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการยอมรับ ในกรณีท่ีชําระค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟต์ ตัว๋แลกเงิน หรือ
คําสัง่จ่ายเงิน ผู้ ถือหน่วยต้องขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพ่ือเข้า บญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
14.3.5 INTERNET 
เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทนุผา่นอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหกัเงินในบญัชีเงินฝาก
เป็นจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในการทํารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจํานวนดงักล่าวมายงับญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชี
กองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
14.3.6 หกับญัชี 
สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีซือ้หน่วยลงทนุแบบสม่ําเสมอด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคาร ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
จะหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีเงินครบตามท่ีระบุไว้ใน “หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากเพ่ือซือ้
หน่วยลงทนุ และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้า” เทา่นัน้เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุหากเงินในบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้ในงวดใด
มีไม่เพียงพอท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะหกับญัชีเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วย
ลงทนุประสงค์จะซือ้หน่วยลงทนุมากกว่า 1 กองทนุ และเงินในบญัชีเงินฝากมีไม่เพียงพอท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุได้ครบตามท่ี
ผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ทัง้หมด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในงวดนัน้ และจะยกเลิก
รายการซือ้ของงวดดงักลา่ว ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะดําเนินการหกับญัชีเงินฝากในงวดถดัไปตามปกติ 
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ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุถกูต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงิน
ค่าซือ้หน่วยลงทนุในข้อ 14.3 แล้วนัน้ หากบริษัทจดัการไม่ได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุ
จนเป็นผลให้บริษัทจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ บริษัทจดัการจะเก็บรักษาเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไว้ในบญัชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวนัในนามของบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้กบัธนาคาร
พาณิชย์ ซึง่เป็นบญัชีเดียวกบัท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ ไปจนกว่าบริษัทจดัการจะได้รับใบคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทุนครบถ้วนสมบูรณ์ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทุนท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุ ณ 
วนัท่ีได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ซือ้จะได้รับตอ่ไป 

ทัง้นี ้สทิธิของผู้ ถือหน่วยจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 
14.4 การจดัสรรหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะดําเนินการขายหน่วยลงทนุตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
และเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุท่ีขายในวนัทําการถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว เว้นแต่กรณีตามข้อ 19 โดย
บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุของสิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ 

ในกรณีท่ีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามท่ีได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทนุ โดยใช้หลกัการสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อนตามวนัท่ี
ได้รับใบคําสัง่ซือ้พร้อมเงินคา่ซือ้เตม็จํานวน 

ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้พร้อมกนั บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัสว่นท่ีซือ้เข้ามา ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
จดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

บริษัทจดัการจะไมจ่ดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่เข้า
ข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและ
หน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 
14.5 การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ 
ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น บริษัทจดัการจะดําเนินการคืนเงิน
ชําระค่าซือ้ในส่วนท่ีไม่ได้รับการจดัสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุและจดัสง่ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนไปยงัท่ีอยู่ในใบคําขอเปิดบญัชีภายใน 5 วนัทําการนบัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้รับเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุท่ีไม่ได้
รับการจดัสรรนัน้ 
 
14.6 เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะพิจารณาหยดุการขายหน่วยลงทนุหรือปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
 
14.6.1 กรณีหยดุการขายหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการพิจารณาแล้วปรากฏว่าหากขายหน่วยลงทนุเพิ่มเติม จะ
ก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจดัการกองทนุรวม ไม่ว่าจะไม่สามารถดํารงสดัสว่นตามท่ีกฎหมายกําหนด หรืออาจจะ
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มีผลทําให้ไม่สามารถหาหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุเพ่ือให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุได้ หรือก่อให้เกิดผล
เสียหายแก่กองทนุรวม ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะแจ้งลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั ก่อนวนัทําการหยดุการขายหน่วยลงทนุ โดยจะ
ติดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และลงประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนั
อยา่งน้อย 1 ฉบบั 
 
14.6.2 กรณีปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการมีสทิธิจะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  กรณีท่ีผู้ ซือ้หน่วยลงทนุแสดงความประสงค์จะซือ้หน่วยลงทนุ คิดเป็นสดัสว่นมากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 5.0 ของมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเปิดในวนัทําการลา่สดุท่ีผ่านมา หรือจะซือ้หน่วยลงทนุเพ่ือทําให้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีถืออยู่ทัง้หมด
มากกวา่หรือเทา่กบัร้อยละ 5.0 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิดในวนัทําการลา่สดุท่ีผา่นมา 

(2)  กรณีเอกสารหรือข้อมลูท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามความเป็นจริง หรือกรณีท่ีบริษัทจดัการ
เกิดข้อสงสยัวา่การซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุจะเป็นการฟอกเงิน 

(3)  กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุรวม หรือก่อเกิดผลเสียหายแก่กองทนุรวม โดย
จะพิจารณาถงึระยะเวลาของการลงทนุ และ/หรือจํานวนเงินของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทนุรวมกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(4)  กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดมีจํานวนเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดท่ีซือ้หน่วยลงทนุ
เกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับ
ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 
14.7 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี 
ผู้สนใจลงทนุยงัไม่เคยเปิดบญัชีกบับริษัทจดัการจะต้องขอเปิดบญัชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบญัชี ให้
ครบถ้วนชดัเจน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประจําตวัพร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง ตามข้อ 13.2 ทัง้หมด 
 
14.8 วนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทนุ 
ผู้ลงทนุสามารถทําการซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนทกุวนัทําการในเวลาทําการ
ของธนาคารพาณิชย์ไทย ตัง้แตว่นัท่ี 9 มีนาคม 2543 เป็นต้นไป 

 
15. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

15.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 
- ใบหน่วยลงทนุ 

- สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

- หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ 
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- ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ 

- รูปแบบอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ทัง้นีก้ารออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบใุนข้อ 15.2 
 
15.2 เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ 
สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไป 
บริษัทจดัการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่เป็นเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุแตล่ะราย เว้นแตผู่้ ถือหน่วยลงทนุร้อง
ขอ และ/หรือ บริษัทจดัการเหน็สมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุรูปแบบอ่ืนเพิ่มเติมได้ โดยจะ
ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้
 
15.2.1 หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ 
(1)  เม่ือสิน้สดุการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดแจ้งช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีได้รับการจดัสรร
หน่วยลงทนุให้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ เพ่ือจดัสง่ให้แก่ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 15 วนัทําการ นบัตัง้แต่วนัทําการถดัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หรือ
ภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ ภายหลงัการเสนอ
ขายครัง้แรก ทัง้นี ้เอกสารหลกัฐานต่างๆ จะจดัสง่โดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็นผู้มอบให้
แล้วแตก่รณี 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เหล่านัน้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และเป็นผู้ รับเงินท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงิน 
ปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลท่ีมีช่ือตามเง่ือนไขการลงนามในคําขอเปิดบญัชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ ใช้สิทธิใน
ฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในการลงนามเอกสารสําคญัของกองทนุ 

(2)  นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุครัง้ท่ีมีการสัง่ซือ้ และ/หรือ
ขายคืนหน่วยลงทนุ ดงันัน้บริษัทจดัการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทนุท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ
ในหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุท่ีส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุฉบบัล่าสดุเป็นรายการท่ีเป็นปัจจุบนัและถกูต้อง พร้อมทัง้
ดําเนินการให้มีการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพ่ือเป็นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ สัง่ซือ้ทาง
ไปรษณีย์ภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ 

(3)  หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องทําการทกัท้วงข้อผิดพลาด
ภายใน 7 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีได้รับหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ 
 
15.2.2 สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 
(1)  บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะดําเนินการบนัทึกช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
และในสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 
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(2)  นายทะเบียนจะออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานเพ่ือยืนยนัการทํารายการ
ซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุได้ ต่อเม่ือ
นายทะเบียนได้ดําเนินการจดัสรรหน่วยลงทนุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรับสมดุบญัชีแสดง
สทิธิในหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนของท่าน ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการออก
สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนเฉพาะกลุ่มก่อน โดยบริษัทจดัการจะทําจดหมายแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัทําการ ก่อนท่ีบริษัทจดัการเร่ิมให้บริการสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

(3)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีหน้าท่ีท่ีจะต้องนําสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมาให้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนของทา่นบนัทกึรายการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้เป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถนําสมดุบญัชี
แสดงสทิธิในหน่วยลงทนุมาบนัทกึรายการให้เป็นปัจจบุนัได้ตัง้แต่วนัทําการถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ี
ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่นําสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมาบนัทึกรายการให้เป็นปัจจุบนั ให้ถือเอาข้อมลูท่ีบนัทึกไว้ใน
ระบบนายทะเบียนเป็นข้อมลูท่ีถกูต้อง 

(4)  ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีร้องขอออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุจะต้องปฏิบติัตามข้อกําหนดและเง่ือนไข
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอ่ืน 
สามารถออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ ซึ่งบริษัทจดัการจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังาน
ของบริษัทจดัการลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนัทําการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการดําเนินการท่ีผิดไป
จากรายละเอียดโครงการ 
 
15.2.3 ใบหน่วยลงทนุ 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกใบหน่วยลงทนุ (Scrip) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุเฉพาะในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอให้
บริษัทจดัการออกใบหน่วยลงทนุ เพ่ือนําไปใช้หลกัประกนัในการขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน หรือกรณีพิเศษอ่ืนๆ ทัง้นี ้
ในการออกใบหน่วยลงทนุทกุกรณีจะกระทําเม่ือบริษัทจดัการเหน็สมควรเทา่นัน้ โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้

(ก)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทนุ ซึง่ขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

(ข)  ย่ืนใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทนุ พร้อมชําระคา่ธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทนุตอ่นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

(ค)  นายทะเบียนหน่วยลงทนุโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ตามจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกจํานวนหน่วยลงทนุในใบ
คําขอมากกวา่จํานวนหน่วยลงทนุท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือว่า ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทนุสําหรับหน่วยลงทนุจํานวนเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทนุนัน้ 

(ง)  ใบหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการออกให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะมีรายการตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดซึง่จะ
ระบุช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือช่ือกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและ
ประทบัตราสําคญั หรือลายมือช่ือนายทะเบียนหน่วยลงทนุ หรือใช้เคร่ืองจกัรประทบั หรือโดยวิธีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะอนญุาตให้ทําได้ จงึจะถือวา่ใบหน่วยลงทนุถกูต้องและมีผลสมบรูณ์ตามกฎหมาย 
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ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีใบหน่วยลงทนุ หากจะขายคืนหน่วยลงทนุจํานวนดงักล่าว จะต้องนําใบหน่วยลงทนุมาสง่มอบคืนแก่
บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุ เพ่ือโอนเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) ก่อนจึงจะขายคืนหน่วยลงทนุ
ดงักลา่วได้ 
 
15.2.4 นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบใบแสดงรายการ (Account Statement) ซึ่งได้รับการปรับปรุง
รายการให้เป็นปัจจบุนั ณ วนัทําการสดุท้ายของทกุไตรมาสตามปีปฏิทินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในทะเบียน
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัดงักลา่ว 

ในกรณีท่ีบญัชีกองทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่มีมลูค่าคงเหลือในบญัชี และบญัชีนัน้ไม่มีการติดต่อใช้บริการเป็นเวลานาน
ติดต่อกนัเกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดบญัชีดงักลา่วโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่ว่า
ด้วยเหตผุลใดๆ  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กบัผู้สัง่ซือ้
หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ เช่นหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือรูปแบบ
ท่ีมีการเปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยผู้สัง่ซือ้
หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถร้องขอเปล่ียนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุได้ภายหลงั ตามหลกัเกณฑ์ และ
เง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมรูปแบบและ/หรือเง่ือนไขใน
การออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุ
รวม และไมถื่อวา่เป็นการดําเนินการท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม 
 
สําหรับผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวติควบหน่วยลงทนุ 
(1)  กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยสัง่ซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเป็นผู้ออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทนุให้แก่บริษัทประกนัชีวิต ภายใน 10 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัถดัจากคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
 
16. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

16.1 ช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  :  บริษัทจดัการ, ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน, ATM, TELEBANK, 
INTERNET, หกับญัชี 
 
16.2 วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  :  กรณีปกติ 
 
16.3 ระยะเวลาในการรับซือ้คืน  :  ทกุวนัทําการ 
บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ในแต่ละสิน้วนัทําการท่ีรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ราคารับซือ้คืน โดยมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
ทัง้นี  ้บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ในอัตราร้อยละ 1.0%ของมูลค่าหน่วยลงทุนตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุ โดยจะใช้เกณฑ์ “เข้าก่อน ออกก่อน” (FIFO) ในการนบัระยะเวลาการถือครองหน่วย
ลงทนุ โดยจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมเฉพาะกรณีท่ี   
(1)  คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุใดมีผลให้ระยะเวลาการถือครองหนว่ยลงทนุน้อยกวา่ 90 วนั และ / หรือ  
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(2)  คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุใดมีผลให้ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุบางสว่น มากกวา่หรือเทา่กบั 90 วนั และระยะเวลา
การถือครองหน่วยลงทนุอีกส่วนหนึ่งน้อยกว่า 90 วนัในคราวเดียวกนัผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเสียค่าธรรมเนียมเฉพาะในสว่น
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุท่ีน้อยกวา่ 90 วนัเทา่นัน้ 

ในกรณีท่ีหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนเป็นหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาจากการรับโอน ให้นบัเอาวนัท่ีรับโอนเป็นวนัแรกของการถือ
ครองหน่วยลงทนุ 

สําหรับคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนี ้บริษัทจดัการจะนํากลบัไปสมทบรวมเป็นทรัพย์สนิของกองทนุเปิดตอ่ไป  
 
16.3.1 วธีิการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
16.3.1.1 บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไป 
ในการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน 

(2)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่ขายคืนให้ครบถ้วนชดัเจนพร้อมทัง้สง่มอบเอกสาร
หรือหลกัฐานใดๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) มายงับริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน โดยผู้ ถือ
หน่วยลงทนุสามารถเลือกแนวทางใดแนวทางหนึง่ใน 2 วิธี ดงันี ้ 

(2.1)  กรณีระบเุป็นจํานวนหน่วยลงทนุ  
ผู้ขายคืนสามารถระบจํุานวนหน่วยลงทนุท่ีต้องการขายคืนตัง้แต่ 300 หน่วยขึน้ไป เว้นแต่จํานวนหน่วยลงทนุท่ีเหลือไม่ถึง 
300 หน่วย ให้ทําการขายคืนได้ทัง้จํานวนตามจํานวนท่ีเหลืออยูน่ัน้  

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจํุานวนหน่วยลงทนุท่ีจะขายคืนในใบคําสัง่ขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทนุท่ีปรากฏอยู่
ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมด
เทา่ท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  

อนึ่ง ในกรณีท่ีคําสัง่ขายคืนใดๆ ท่ีจะมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ๆ 
ลดลงเหลือน้อยกว่า 100 หน่วย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ี
บนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  

(2.2)  กรณีระบเุป็นจํานวนเงิน  
ผู้ขายคืนสามารถระบจํุานวนหน่วยลงทนุท่ีต้องการขายคืนตัง้แต ่3,000 บาท ขึน้ไป เว้นแตจํ่านวนหน่วยลงทนุท่ีเหลือไม่ถึง 
3,000 บาท ให้ทําการขายคืนได้ทัง้จํานวนตามจํานวนท่ีเหลืออยูน่ัน้  

ในกรณีท่ีผู้ ขายคืนระบุจํานวนเงินท่ีต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วย
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ซึ่งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึก
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ใน
รายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 
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ทัง้นี ้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐานการรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ขายคืน
ไว้เป็นหลกัฐาน  

(3)  บริษัทจดัการจะดําเนินการรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนัทําการ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีกําหนดไว้ในโครงการ เว้นแตก่รณีตามข้อ 19, 20  

(4)  บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนัทําการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุ และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืนในวนัทําการถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว เว้นแต่
กรณีตามข้อ 19 โดยบริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

(5)  นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทัง้หมดกบัสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และหากถกูต้องก็จะยกเลิกหน่วย
ลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืน พร้อมทัง้ออกหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ ใบเสร็จรับเงินและใบกํากบัภาษีสําหรับ
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และสง่ให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทํา
การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

(6)  ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ย่ืนความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทนุต่อบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืน และบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนยงัไม่สามารถรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ 
โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจดัการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจขอยกเลิกคําสัง่ขายคืนของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ใน
ระหว่างวนัทําการใดท่ี บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ย่ืนความจํานงในการขาย
คืนหน่วยลงทนุ ทัง้นีก้ารยกเลกิคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ตอ่เม่ือได้รับการอนมุติัจากบริษัทจดัการ  
 
สําหรับผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 
ผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิต
ควบหน่วยลงทนุผ่านบริษัทประกนัชีวิต โดยผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสามารถขายหน่วยลงทนุ
ผ่านบริษัทประกันชีวิตได้ตามจํานวนขัน้ต่ําและเง่ือนไขท่ีระบุในกรมธรรม์ ซึ่งอาจแตกต่างจากจํานวนขัน้ต่ําท่ีกําหนดไว้
สําหรับโครงการ ตวัอย่างเช่น บริษัทประกันชีวิตจะทําการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นประจําทุกเดือนเพ่ือนําค่าขายคืนมา
ชําระคา่การประกนัภยั และคา่ธรรมเนียมการบริหาร ซึง่มลูคา่ดงักลา่วอาจต่ํากวา่ท่ีบริษัทจดัการกําหนด เป็นต้น 

บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดเง่ือนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วนัและเวลาทําการในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการ
นําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามท่ีกําหนดไว้ใน กรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารในการขาย ท่ีผู้ ถือ
หน่วยได้รับจากบริษัทประกนัชีวิต ทัง้นี ้ภายใต้กรอบระยะเวลาการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการกําหนดในหนงัสือชี ้
ชวน โดยคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุจะมีผลเม่ือบริษัทจดัการได้รับเอกสารหลกัฐานจากบริษัทประกนัชีวิตครบถ้วน แล้ว 

บริษัทจดัการจะเป็นผู้ออกใบยืนยนัการขายคืนหน่วยลงทนุแก่บริษัทประกนัชีวิต ภายใน 10 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจาก
วนัขายคืนหน่วยลงทนุ 
 
16.3.1.2 ATM 
บริษัทจดัการอาจรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านเอทีเอ็มได้ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัท
จดัการกําหนด ซึง่ผา่นความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 
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บริษัทจดัการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านเอทีเอ็ม ยอมรับและผกูพนัตามเง่ือนไขและ
วิธีการท่ีกําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงต่อไปในภายหน้าซึง่รวมถึงการยอมรับความ
เส่ียงใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้อนัเน่ืองมาจากความขดัข้องของระบบ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ
ลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และ
ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้ บริษัทจดัการดําเนินการแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 
 
16.3.1.3 TELE-BANK 
บริษัทจดัการอาจรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผา่นระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ได้ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการท่ีบริษัทจดัการกําหนด ซึง่ผา่นความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 

บริษัทจดัการถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ยอมรับและ
ผกูพนัตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่ง
รวมถงึการยอมรับความเส่ียงใด ท่ีอาจเกิดขึน้อนัเน่ืองมาจากความขดัข้องของระบบ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน และประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการดําเนินการแจ้งให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 
 
16.3.1.4 ไปรษณีย์ 
ยงัไมเ่ปิดให้บริการ 
 
16.3.1.5 INTERNET 
บริษัทจดัการอาจรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ี
บริษัทจดัการกําหนด ซึง่ผา่นความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 

บริษัทจัดการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีตกลงใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผกูพนัตามเง่ือนไข
และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่งรวมถึงการยอมรับ
ความเส่ียงใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้เน่ืองมาจากความขดัข้องของระบบ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านทางอินเตอร์เน็ต บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และ
ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั ทัง้นี ้ บริษัทจดัการดําเนินการแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั 
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16.3.1.6 หกับญัชี 
การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ขายหน่วยลงทนุลว่งหน้า 

(1)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถท่ีจะระบวุนัท่ีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการขายคืนลว่งหน้าโดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสัง่
ขายหน่วยลงทนุล่วงหน้า” ซึ่งผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถระบุจํานวนเงินท่ีต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุเป็น
จํานวนเงินเท่าๆ กนั ซึง่จะต้องไม่น้อยกว่า 5,000 บาท และจํานวนเพิ่มขึน้เป็นทวีคณูของ 1,000 บาท เป็นรายเดือนหรือ
รายไตรมาส ซึง่รายไตรมาสกําหนดให้เป็นเดือน มีนาคม มิถนุายน กนัยายน และ ธนัวาคม  

(2)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะใช้บริการนีจ้ะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่ขายหน่วยลงทนุลว่งหน้าและนําส่งให้
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนภายในวนัท่ี 10 ของเดือน ท่ีต้องการให้คําสัง่ขายหน่วยลงทนุลว่งหน้ามี
ผลบงัคบัใช้ พร้อมทัง้สง่มอบเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) 

(3)  บริษัทจดัการจะทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามใบคําสัง่ขายหน่วยลงทนุลว่งหน้าตามท่ีผู้ ถือน่วยลงทนุระบใุนทกุๆ 
วนัท่ี 25 ของเดือนท่ีถงึกําหนด และหากวนัท่ีดงักลา่วเป็นวนัหยดุทําการ บริษัทจดัการจะทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุในวนั
ทําการก่อนหน้าและในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทนุหกัด้วยค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) น้อยกว่าจํานวนท่ี 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ให้ทําการขายคืนหน่วยลงทนุบริษัทจดัการจะทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏอยู่
ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ และจะถือว่าคําสัง่ขายหน่วยลงทนุล่วงหน้าของผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้
สิน้สดุลง 

(4)  ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการยกเลิก “คําสัง่ขายหน่วยลงทนุลว่งหน้า” ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอก “คําขอยกเลิก
การใช้บริการคําสัง่ขายหน่วยลงทนุลว่งหน้า” และนําส่งให้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนภายในวนัท่ี 
10 ของเดือนท่ีต้องการให้ “คําสัง่ขายหน่วยลงทนุลว่งหน้า” มีผลยกเลกิ 
 
16.3.2 การชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะดําเนินการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 4 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
เว้นแตก่รณีตามข้อ 18 

ทัง้นี ้ บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ในแต่ละสิน้วนัทําการท่ีรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ เป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซือ้คืน โดยมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
16.3.3 วนัและเวลาทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ทกุวนัทําการ 
โดยจะเปิดรับคําสัง่ขายคืนตัง้แตเ่วลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย จนถงึเวลา 15.30 น. 
 
16.4 ในการขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องแจ้งลว่งหน้า  :  ไมต้่องแจ้ง 
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17. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

17.1 เง่ือนไขในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทนุเปิดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิดท่ีบริษัทจัดการ
กําหนด ซึง่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเท่านัน้ การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว หมายถึง การขายคืน
หน่วยลงทนุของกองทุนเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทนุเปิด
ปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ซึง่ได้หกั
คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) โดยเกณฑ์ใน
การคํานวณจะใช้ระบบ “เข้าก่อน ออกก่อน” (FIFO) เพ่ือนําไปชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดปลายทาง 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านัน้ โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบถงึกองทนุท่ีสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

ทัง้นี ้การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทางดงักล่าว จะต้องเป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุรับคําสัง่สบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีท่ี
บริษัทจดัการเห็นว่าการหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนดงักลา่วจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางท่ีดีต่อกองทนุเปิด
และผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศเร่ืองดงักลา่วไว้ในท่ีเปิดเผย ณ บริษัทจดัการ สํานกังานและสาขา
ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนั พร้อมทัง้ลงประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั 
 
17.2 วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนดงันี ้

(1)  ในกรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง (Switch out)  
ผู้ ถือหน่วยสามารถทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ทกุวนัทําการ ตัง้แตเ่วลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 
15.30 น. 
(2)  ในกรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง (Switch in)  
ผู้ ถือหน่วยสามารถทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ทกุวนัทําการ ตัง้แตเ่วลาเปิดทําการของธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 
15.30 น. 
 
17.3 ราคาขายและราคารับซือ้คืน กรณีสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ 

ในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเม่ือสิน้วนัทําการสบัเปล่ียนจะ
กําหนดราคาขายและราคารับซือ้คืนดงันี ้

(1)  กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุเม่ือสิน้วนัทําการสบัเปล่ียน
การถือหน่วยลงทนุ หกัด้วยค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) โดยค่าธรรมเนียมท่ีเก็บจะนําไปสมทบรวมเป็นทรัพย์สินของกองทนุเปิด
ต้นทาง 
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(2)  กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจะใช้มลูค่าหน่วยท่ีคํานวณได้ ณ วนัทําการ
ก่อนหน้าวนัท่ีบริษัทจดัการถือวา่ได้รับเงินจากกองทนุเปิดต้นทาง บวกด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้คํานวณราคาขายและราคารับซือ้คืนในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุข้างต้นจะต้องได้รับ
การรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
17.4 คา่ธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเสียค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุตามท่ีได้ระบุไว้ในข้อ 23 ค่าธรรมเนียมและ
คา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ และกองทนุรวม 
 
17.5 วิธีการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะดําเนินการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงันี ้

(1)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับใบคําสัง่สบัเปล่ียนได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

(2)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องระบเุป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทางเทา่นัน้ 

(3)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่สบัเปล่ียนให้ครบถ้วนชดัเจน พร้อมทัง้สง่มอบเอกสารหรือหลกัฐาน
ใดๆ ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด (ถ้ามี) มายงับริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน โดยผู้ ถือหน่วยลงทุน
สามารถเลือกแนวทางใดแนวทางหนึง่ใน 2 วิธี ดงันี ้

(3.1)  กรณีระบเุป็นจํานวนหน่วยลงทนุ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถระบจํุานวนหน่วยลงทนุท่ีต้องการสบัเปล่ียนตัง้แต่ 300 หน่วยขึน้ไปเว้นแต่จํานวนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดต้นทางท่ีเหลือไมถ่งึ 300 หน่วย ให้ทําการสบัเปล่ียนได้ทัง้จํานวนตามจํานวนท่ีเหลืออยูน่ัน้ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบุจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจะสบัเปล่ียนในใบคําสัง่สบัเปล่ียนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทนุของ
กองทุนเปิดต้นทางท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 

(3.2)  กรณีระบเุป็นจํานวนเงิน 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถระบจํุานวนเงินท่ีต้องการให้ทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเป็นมลูค่าไม่ต่ํากว่าครัง้ละ 3,000 บาท 
(สามพนับาทถ้วน) ขึน้ไป เว้นแต่จํานวนเงินของกองทนุเปิดต้นทางท่ีเหลือไม่ถงึ 3,000 บาท (สามพนับาทถ้วน) ให้ทําการ
สบัเปล่ียนได้ทัง้จํานวนตามจํานวนเงินท่ีเหลืออยูน่ัน้ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจํุานวนเงินท่ีต้องการสบัเปล่ียนในใบคําสัง่สบัเปล่ียนมากกวา่มลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด
ต้นทางหกัด้วยค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียน (ถ้ามี) ซึง่คํานวณจากจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดท่ีปรากฏอยู่ในรายการบนัทึก
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าท่ี
ปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐานการรับคําสัง่สบัเปล่ียนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้
เป็นหลกัฐาน 
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(4)  ในกรณีการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับการยกเว้นข้อจํากดัจํานวนเงินขัน้ต่ําในการสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางจากบริษัทจดัการ 

(5)  บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทางในวนัทําการถดัจากวนัท่ีรายการ
สบัเปล่ียนนัน้เสร็จสมบรูณ์แล้ว และจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางตามเกณฑ์ท่ีกําหนดในข้อ 17.3 

(6)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปล่ียนไม่ได้ หากรายการดงักลา่วนัน้ บริษัท
จดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ทํารายการจนเสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
18. การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1)  บริษัทจดัการโดยความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล 

(2)  มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการยงัไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้
รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องนัน้
ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(3)  มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์
ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี
ไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดัการอาจเล่ือนได้ไม่เกิน 
10 วนัทําการนับตัง้แต่วนัทําการถดัจากวนัท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนัจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้การผอ่นผนัดงักลา่วไมร่วมกรณีตาม (1) และบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(4)  ประกาศการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อ
ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุทราบโดยพลนั  

(5)  แจ้งการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ และจดัทํารายงานในเร่ืองดงักล่าว พร้อมทัง้แสดงเหตผุล
และหลกัฐานการได้รับความเหน็ชอบหรือการรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา
จากผู้ดแูลผลประโยชน์ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ดําเนินการดงักลา่วแทนก็ได้ 
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(6)  ในระหว่างท่ีบริษัทจดัการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุนัน้หากถึงวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุวนัอ่ืน 
และมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุอีก บริษัทจดัการจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะต้องชําระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ียงัค้างอยู่ให้เสร็จสิน้ก่อน แล้วจึงชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนันัน้ๆ ตอ่ไป 

 
19. การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคาํส่ังซือ้หรือคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

1.  บริษัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ในกรณีท่ีปรากฏเหตุ
ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ 

(2)  เม่ือบริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล ไม่สามารถคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อย่างเป็นธรรม
และเหมาะสม หรือมีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน
หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือจะหยดุ
รับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุในกรณีนีไ้ด้ไม่เกิน 1 วนัทําการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผนัจากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

บริษัทจดัการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ณ ท่ี
ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้ในการซือ้ขายหรือ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุและแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทราบโดย
พลนั และบริษัทจดัการจะรายงานการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือ
คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุพร้อม
ทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุเปิดนัน้ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตาม (1) หรือ (2) เกิน
หนึ่งวนัทําการบริษัทจดัการจะรายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และรายงาน
ฐานะการลงทนุของกองทนุเปิด ณ วนัทําการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน
วนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ รวมทัง้แจ้งการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขาย
คืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบในทนัทีท่ีสามารถกระทําได้ด้วย 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจหยดุ
คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุก็ได้ 
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2.  บริษัทจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้วหรือหยดุรับคํา
สัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และผู้ดแูล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทนุท่ี
ไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
ขายหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง ทัง้นี ้ บริษัทจดัการจะประกาศหยดุการขายหน่วยลงทนุ หยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้ใน
การซือ้ขายหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุและแจ้งให้ผู้ ท่ีได้มีคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั 

 
20. การหยุดรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัท
จดัการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ี
เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้
ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 

 
21. การชาํระค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงนิ 
ในกรณีท่ีกองทนุรวมไมส่ามารถชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ และผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุตกลงท่ีจะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน บริษัทจดัการอาจชําระค่า
ขายคืนหน่วยลงทนุดงักล่าวเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยจะ
ดําเนินตามวิธีการดงันี ้ 
1.  บริษัทจดัการจะคํานวณมลูค่าหลกัทรัพย์หรือทรัพย์อ่ืนท่ีจะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทนุแทนเงินให้กบัผู้ขายคืน
หน่วยลงทนุ โดยคํานวณจากมลูค่ายติุธรรมท่ีบริษัทจดัการใช้คํานวณในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนนัน้ ณ วนัทําการซือ้-ขาย
หน่วยลงทนุ 
 
2.  บริษัทจดัการจะดําเนินการโอนหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้ ถือหน่วย ตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
2.1  กรณีท่ีมลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีจะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ มีมลูค่าน้อยกว่าจํานวนเงินท่ีผู้ขายคืน
หน่วยลงทนุจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะโอนหลกัทรัพย์ท่ีคํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ 
และทําการจ่ายสว่นตา่งระหวา่งมลูคา่เป็นเงินสดให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ 

ในกรณีท่ีกองทนุมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกบัการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะทําการจ่ายส่วนต่าง
ให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ เม่ือกองทนุมีเงินสดคงเหลือ ณ สิน้วนัทําการใดถดัจากวนันัน้ 

2.2  กรณีท่ีมลูค่าของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีจะโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ มีมลูค่ามากกว่าจํานวนเงินท่ีผู้ขายคืน
หน่วยลงทุนจะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะโอนหลกัทรัพย์ท่ีคํานวณได้ตามข้อ 1 ให้กับผู้ขายคืน
หน่วยลงทนุ และผู้ขายคืนหน่วยลงทนุจะต้องจ่ายสว่นตา่งระหวา่งมลูค่าเป็นเงินสดให้กบักองทนุภายในระยะเวลาท่ีบริษัท
จดัการจะกําหนดตอ่ไป  

หมายเหต:ุ  
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สว่นตา่งระหวา่งมลูค่า เท่ากบั มลูค่าหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีต้องการโอนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ หกัด้วย จํานวน
เงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีผู้ขายคืนหน่วยลงทนุพงึได้รับ 
3.  กรณีท่ีมีผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีรับคา่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเป็นผู้ จัดสรรหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนนัน้ให้กับผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอ่ืนใด โดยแบ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินให้กบัผู้ ถือหน่วยแต่ละรายตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุ หรือ ตาม
วิธีการท่ีบริษัทจดัการเหน็วา่เหมาะสมหรือยติุธรรมกบัผู้ ถือหน่วย 
 
4.  กรณีการจ่ายเงินส่วนต่างตามข้อ 2.1 ให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีรับค่าขายคืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินท่ีมีจํานวนผู้ขายคืนหน่วยลงทนุดงักล่าวมากกว่า 1 ราย บริษัทจดัการจะดําเนินการจ่ายเงินสว่นต่าง
ดงักลา่วให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีมีมลูคา่ขายคืนหน่วยลงทนุน้อยท่ีสดุก่อนตามลําดบั 

 
22. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้คืน (ถ้ามี) และที่ปรึกษา (ถ้ามี) 

22.1 สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 

22.1.1 สทิธิของบริษัทจดัการ 
(1)  ได้รับคา่ธรรมเนียมในการจดัการกองทนุเปิด คา่ใช้จ่ายในการเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทนุในกรณีท่ีบริษัทจดัการเป็น
นายทะเบียนของกองทนุเปิดเอง และค่าธรรมเนียมในการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ตามอตัราท่ีกําหนดไว้ใน
โครงการจดัการกองทนุเปิด 

(2)  บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุเปิด ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในสญัญาดงักลา่ว โดยได้รับความ
อนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต 
 
22.1.2 หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 
(1) จําหน่ายหน่วยลงทนุให้แก่สถาบนั หรือประชาชนทัว่ไปในราคาท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดของโครงการซึง่ได้รับอนมุติั
จากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือชีช้วน 

(2) สัง่ให้โอน สัง่ให้เปล่ียนแปลง สัง่ให้ซือ้ขายหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามนโยบายและวตัถปุระสงค์ของกองทนุเปิดภายใน
ขอบเขตแหง่อํานาจของกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนดไว้ 

(3) เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทนุเปิดถือหุ้น หรือหลกัทรัพย์อยู่เท่าท่ีจําเป็น เพ่ือรักษาไว้ซึ่ง
ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(4) แตง่ตัง้และถอดถอนผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

(5) จัดให้มีผู้ สอบบัญชีของกองทุนเปิด ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง หลกัเกณฑ์การให้ความเหน็ชอบผู้สอบบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ 

(6) แตง่ตัง้ผู้ ชําระบญัชีกองทนุเปิด โดยความเหน็ชอบของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เม่ือมีการยติุหรือเลกิกองทนุเปิด  

(7) แตง่ตัง้และถอดถอนนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยความเหน็ชอบของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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(8) แตง่ตัง้และถอดถอนท่ีปรึกษาการลงทนุ (ถ้ามี) โดยความเหน็ชอบของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(9) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุเปิด หรือวิธีจดัการเก่ียวกบัการเพิ่มวนัเวลาทําการขาย
และรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และวิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวข้อง โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทัง้นีจ้ะต้องได้รับ
ความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

(10) จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุเปิด ซึง่มีคณุสมบติัตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง คณุสมบติั
ของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

(11) นําเงินของกองทนุเปิดไปลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างๆ ตามท่ีระบไุว้ภายใต้หวัข้อ “ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีมุง่หมายจะลงทนุ” ของโครงการจดัการกองทนุเปิด 

(12) สัง่จ่ายค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้แก่กองทุนเปิดตามท่ีระบุไว้ในหวัข้อ “ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของ
กองทนุเปิด” โดยหกัจากกองทนุเปิดตามอตัราท่ีระบไุว้ในโครงการ 

(13) แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิด หรือแก้ไขวิธีการจัดการตามท่ีกําหนดไว้ในหัวข้อ “วิธีการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการจดัการกองทนุเปิดหรือวิธีการจดัการ” 

(14) ดําเนินการตามโครงการจดัการกองทนุเปิด ซึง่ได้รับอนมุติัตลอดจนข้อผกูพนัท่ีทําไว้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามท่ีระบไุว้
ในหนงัสือชีช้วนอยา่งเคร่งครัด 

(15) จดัทํารายงานการลงทนุของกองทนุเปิด ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุเปิดทราบ ทัง้นีต้ามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(16) แจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการแต่งตัง้ หรือเปล่ียนแปลงบคุคลหรือนิติบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการ
จดัการกองทนุรวมท่ีกําหนดไว้ในโครงการให้มีการแต่งตัง้ หรือเปล่ียนแปลงภายหลงัได้ ทัง้นีภ้ายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดั
จากวนัท่ีมีการแตง่ตัง้หรือเปล่ียนแปลง 

(17) จดัให้มีการฝากทรัพย์สนิของกองทนุเปิด โดยแยกตา่งหากจากทรัพย์สนิอ่ืนไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุเปิด 

(18) จดัทําบญัชีแสดงการลงทนุของกองทนุเปิดไว้โดยถกูต้องครบถ้วน 

(19) จดัให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ท่ีได้จากการนําทรัพย์สินของกองทนุเปิดไปลงทนุ และนําผลประโยชน์ดงักลา่วฝากไว้กบั
ผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุเปิด 

(20) จดัให้นายทะเบียนออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ ใบเสร็จรับเงินพร้อมใบกํากบัภาษี (ถ้ามี) และใบแสดง
รายการ (Account Statement) ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นประจําทกุสิน้สดุไตรมาสตามปีปฏิทิน และจดัให้มีและเก็บ
รักษาไว้ซึง่ทะเบียนของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(21) ไมก่ระทําการใดๆ อนัมีลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(22) ไมกู่้ ยืมเงินในนามของกองทนุเปิด หรือก่อให้เกิดภาระผกูพนัใดๆ แก่ทรัพย์สนิของกองทนุเปิด 

(23) จดัทําหนังสือชีช้วนกองทุนเปิดใหม่ทกุรอบปีบญัชี รายงานทกุรอบปีบญัชี รายงานทกุรอบระยะเวลาหกเดือนของ
รอบปีบญัชี ทัง้นี ้ให้สอดคล้องกบัประกาศท่ีเก่ียวข้อง และจดัให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสดุไว้ ณ ท่ีทําการทกุแห่ง
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ของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ฯลฯ ท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทุน 
เพ่ือให้ผู้ลงทนุสามรถตรวจดไูด้ และจดัสําเนาให้เม่ือร้องขอ 

(24) คํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และ
ราคาสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(25) ย่ืนคําขอแก้ไขเพิ่มเติมทนุจดทะเบียนของวนัทําการสดุท้ายของแต่ละเดือนภายในวนัท่ีย่ีสิบของเดือนถดัไป ในกรณีท่ี
มีการจําหน่ายหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดเพิ่มเติม โดยบริษัทจดัการนําส่งรายงานดงักล่าวผ่านระบบท่ีจดัไว้บนเว็บไซต์
ของสํานกังาน 

(26) กระทํานิติกรรมสญัญาใดๆ ในนามกองทนุเปิด ซึง่บริษัทจดัการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย 

(27) ยกเลกิกองทนุเปิดตามท่ีกําหนดไว้ในหวัข้อ “การเลกิโครงการจดัการกองทนุเปิด” 

(28) เม่ือเลิกโครงการจดัการกองทนุเปิด และผู้ ชําระบญัชีจดทะเบียนเลิกกองทนุเปิด กบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
แล้ว บริษัทจดัการจะรับมอบบญัชีและเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทนุเปิด และเก็บรักษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี 
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัจดทะเบียนเลกิกองทนุเปิด 

(29) ปฏิบติัการอ่ืนๆ เพ่ือให้บรรลถุงึซึง่วตัถปุระสงค์ของกองทนุเปิด และรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(30) จดัทํางบการเงินของกองทนุเปิดให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(31) ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์อ่ืนใดท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
22.2 สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

22.2.1 สทิธิของผู้ดแูลผลประโยชน์ 
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทนุเปิด สําหรับการทําหน้าท่ีเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตามสญัญาจดัตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทนุเปิด 

(2) บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุเปิด ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในสญัญาดงักลา่ว โดยได้รับความ
เหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) ฟ้องร้องบริษัทจดัการแทน และเพ่ือผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีระบไุว้ภายใต้หวัข้อ 
“หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์” 
 
22.2.2 หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(1) ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้โดยเคร่งครัด 

(2) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนเปิด โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนเปิดออกจากทรัพย์สินของผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ พร้อมทัง้ดแูลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุเปิดเป็นไปตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุเปิด 
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(3) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่ายจ่ายโอน และแปลงสภาพหลกัทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทนุเปิด ตาม
คําสัง่ของบริษัทจดัการเม่ือเหน็วา่มีหลกัฐานถกูต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาคา่หลกัทรัพย์ดงักลา่ว 

(4) จดัทําบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุเปิด และรับรองความถกูต้องของทรัพย์สนิของกองทนุเปิดท่ีรับฝากไว้ 

(5) จ่ายเงินอนัเป็นคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ของกองทนุเปิดตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ 

(6) ดแูล ติดตามรักษาสิทธิของกองทนุเปิด เพ่ือผลประโยชน์ในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น หรือหลกัทรัพย์ การรับเงินปันผล การรับ
ดอกเบีย้ การรับสิทธิในการสัง่ซือ้หุ้นเพิ่มทนุ และ/หรือหลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยลงทนุและสิทธิประโยชน์อ่ืนใดท่ีกองทนุเปิด
พึงจะได้รับ รวมทัง้ดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินัน้ๆ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเป็นผู้ ใช้สิทธิในการประชมุผู้ ถือหุ้นแทน
กองทนุเปิด 

(7) แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบเป็นหนงัสือสถานะหลกัทรัพย์ท่ีจะต้องปิดโอน หรือกําลงัอยูใ่นระหว่างทําการปิด
โอนในช่ือของกองทนุเปิดเพ่ือประโยชน์ของกองทนุเปิด 

(8) จดัทํารายงานดงัตอ่ไปนีเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรสง่ให้บริษัทจดัการ 
(8.1) รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบญัชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิน้วนั และคํานวณดอกเบีย้
ค้างรับ 
(8.2) รายงานเป็นรายวันเก่ียวกับเงินลงทุนของกองทุนเปิด แยกตามประเภทของหลักทรัพย์ และตามสถานภาพของ
หลกัทรัพย์ พร้อมคํานวณดอกเบีย้ค้างรับ 
(8.3) รายงานรายละเอียดเจ้าหนีค้า่ซือ้หลกัทรัพย์และลกูหนีค้า่ขายหลกัทรัพย์ 
(8.4) รายงานงบกระทบยอดบญัชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน 
(8.5) รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทนุเปิด 
(9) รับรองความถกูต้องในการคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคาสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด และการคํานวณหน่วยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้จาก
การออกหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และจํานวนหน่วยลงทนุท่ีลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ ท่ีบริษัทจดัการได้คํานวณไว้ และสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองเม่ือเหน็วา่ถกูต้องแล้ว 

(10) รับรองความถกูต้องในการแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมจํานวน และมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุเปิด 
ณ วนัทําการสดุท้ายของแตล่ะเดือนตอ่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทกุเดือนภายในวนัทําการท่ี 7 ของเดือนถดัไป 

(11) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการกําหนดวิธีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุเปิดตามราคาท่ีเป็นธรรมใน
กรณีท่ีวิธีการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินตามปกติ ทําให้มลูค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะคํานวณมลูค่า หรือ
กรณีท่ีเป็นทรัพย์สนินอกจากท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(12) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการ และแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนัทกุครัง้ท่ีบริษัทจดัการเล่ือน
กําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด เม่ือเห็น
วา่มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล 

(13) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เม่ือเห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถ
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จําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล ไม่สามารถคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของ
กองทนุเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(14) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการ ในกรณีท่ีกองทนุเปิดไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนได้ และผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงท่ีจะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงิน บริษัทจดัการอาจชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนได้ 

(15) ให้ความเห็นเก่ียวกบัการจดัการกองทนุเปิดของบริษัทจดัการ เพ่ือประกอบกบัข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้จดัหา
ในการจดัทํารายงานทกุรอบปีบญัชีและรายงานทกุรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชี และสง่ให้บริษัทจดัการภายใน 
60 วนั นบัแตว่นัสิน้ปีบญัชีนัน้ 

(16) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติการให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนเปิด มาตรา 125 แห่ง พระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ท่ีออกตามพระราชบญัญัติดงักลา่วโดยเคร่งครัด หากบริษัทจดัการมิได้ปฏิบติัตามให้แจ้งบริษัทจดัการโดยทนัที ในกรณีท่ี
บริษัทจดัการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุเปิด หรือไม่ปฏิบติัหน้าท่ีตามมาตรา 
125 ผู้ดแูลผลประโยชน์จะทํารายงานเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วโดยละเอียด และสง่ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน  
5 วนั นบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถงึเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

(17) แจ้งให้บริษัทจดัการทราบ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมิได้ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
รวมถงึประกาศหลกัเกณฑ์ท่ีออกโดยอาศยัอํานาจของกฎหมายดงักลา่ว 

(18) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าท่ีของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจดัการ ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรือเม่ือได้รับคําสัง่จากสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดีเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุในกองทนุเปิด ให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของ
กองทนุเปิด 

(19) ในกรณีท่ีมีการยกเลิกโครงการ เม่ือยกเลิกโครงการแล้วหน้าท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิน้สุดเม่ือผู้ ชําระบัญชีได้จด
ทะเบียนเลิกกองทนุรวม กบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาท่ีการชําระบญัชียงัไม่สิน้สดุ ผู้ดแูล
ผลประโยชน์จะปฏิบติัหน้าท่ีตา่งๆ ดงันี ้
(19.1) รับฝากทรัพย์สนิของกองทนุเปิดจนกวา่จะจดทะเบียนเลกิกองทนุ 
(19.2) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ ชําระบญัชีปฏิบติัตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรมการ ก.ล.ต. เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการชําระบญัชีของกองทนุรวม ในกรณีท่ีผู้
ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตราดังกล่าว จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์จะรายงานให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัช้า 
 
22.3 สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
22.3.1 สทิธิของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(1) ได้รับคา่ธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าท่ีเป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ตามสญัญาแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน 
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(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนตามข้อกําหนด และเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน 
 
22.3.2 หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(1) แจกจ่ายหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญัของกองทนุเปิด คําขอเปิดบญัชี ใบคําสัง่ซือ้ ใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัหน่วยลงทนุท่ีจําหน่าย หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุเปิด 

(2) จดัให้มีหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ สถานท่ีติดตอ่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน เพ่ือประโยชน์ในการ
แจกจ่ายแก่ผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุได้ตลอดเวลาท่ีเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด 

(3) รับเอกสารการสัง่ซือ้หรือคําขอเปิดบญัชี หรือใบคําสัง่ซือ้ หรือใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ หรือใบคําสัง่สบัเปล่ียน หรือ
เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุเปิด 

(4) ตรวจสอบความถกูต้อง และความครบถ้วนของการกรอกคําขอเปิดบญัชี เอกสารการสัง่ซือ้ ใบคําสัง่ซือ้หรือใบคําสัง่
ขายคืนหน่วยลงทนุ หรือใบคําสัง่สบัเปล่ียน และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

(5) ตรวจสอบหลกัฐานประกอบคําขอเปิดบญัชีทัง้หมดวา่ถกูต้องครบถ้วนและเป็นจริง 

(6) รับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้ และชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ตามเง่ือนไข
ท่ีระบไุว้ในโครงการ 

(7) สง่มอบบตัรประจําตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุ และรหสัประจําตวั (ถ้ามี) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีย่ืนคําขอใช้บริการกองทนุ
เปิดกบับริษัทจดัการ 

(8) คืนเงินคา่ซือ้หรือสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการ 

(9) ให้ความร่วมมือกบับริษัทจดัการในการเผยแพร่มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
รวมทัง้ข้อมลูและเอกสารอนัจําเป็น รวมทัง้ให้ความร่วมมือในการแจ้งหรือติดต่อเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ  หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือเม่ือมีเหตจํุาเป็นอ่ืนใด 

(10) ทําการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ีดงักลา่วข้างต้น 
 
22.4 สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของตวัแทนจําหน่าย 
ไมมี่ 
 
22.5 สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของท่ีปรึกษาการลงทนุ 

22.5.1 สทิธิของท่ีปรึกษาการลงทนุ 

(1) ได้รับคา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทนุจากบริษัทจดัการ ตามสญัญาแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาการลงทนุ 

(2) บอกเลกิการเป็นท่ีปรึกษาการลงทนุตามข้อกําหนด และเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาการลงทนุ 
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22.5.2 หน้าท่ี และความรับผิดชอบของท่ีปรึกษาการลงทนุ 
(1) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัคณุภาพ มลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือความเหมาะสมในการลงทนุเก่ียวกบัหลกัทรัพย์
นัน้ๆ โดยจะจดัทําเป็นรายงานสรุปเป็นลายลกัษณ์อกัษรส่งให้แก่บริษัทจัดการทกุเดือน หรือเม่ือบริษัทจัดการร้องขอตาม
สมควร 

(2) รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับภาวะทางเศรษฐกิจ ตลาดเงินและตลาดทุนของทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยจะ
จดัทําเป็นรายงานสรุปเป็นลายลกัษณ์อกัษรสง่ให้แก่บริษัทจดัการทกุเดือน หรือเม่ือบริษัทจดัการร้องขอตามสมควร 

(3) รวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัภาวะอตุสาหกรรมโดยรวม และจําแนกตามหมวดธุรกิจของทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 
โดยจะจดัทําเป็นรายงานสรุปเป็นลายลกัษณ์อกัษรสง่ให้แก่บริษัทจดัการทกุเดือน หรือเม่ือบริษัทจดัการร้องขอตามสมควร 

(4) รวบรวมข้อมลูอ่ืนใด ตามท่ีบริษัทจดัการร้องขอตามสมควร 

(5) ท่ีปรึกษาการลงทุน พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีทํางานให้แก่ท่ีปรึกษาการลงทุนจะต้องไม่ซือ้หรือขาย
หลกัทรัพย์ โดยใช้ประโยชน์จากข้อมลูการตดัสนิใจซือ้ขายหลกัทรัพย์ของกองทนุเปิด 

(6) ท่ีปรึกษาการลงทนุจะต้องเก็บรักษาข้อมลูใดๆ เก่ียวกบักองทนุเปิด และข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีได้ลว่งรู้เป็นความลบั และจะไม่
เปิดเผยให้บุคคลใดๆ ทราบ เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยโดยอํานาจของกฎหมาย หรือด้วยความยินยอมของบริษัทจดัการ
เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(7) ท่ีปรึกษาการลงทนุจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึน้เพราะความประมาทเลินเล่อ หรือการไม่กระทํา
การตามหน้าท่ี โดยไม่มีเหตผุลอนัควรของท่ีปรึกษาการลงทนุ พนกังาน ลกูจ้าง หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีทํางานให้แก่ท่ีปรึกษา
การลงทนุ 

(8) ท่ีปรึกษาการลงทุน พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีทํางานให้แก่ท่ีปรึกษาการลงทุน จะไม่กระทําการใดๆ อัน
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และจะต้องปฏิบติัตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ท่ีมีผลบงัคบัใช้ในปัจจบุนั หรือจะมี
การประกาศท่ีเก่ียวข้องในภายหลงัอยา่งเคร่งครัด 

ท่ีปรึกษาการลงทนุจะไม่มีอํานาจควบคมุการดําเนินงานของบริษัทจดัการแต่ประการใด โดยบริษัทจดัการมีอํานาจในการ
ตดัสนิใจแตเ่พียงผู้ เดียวในการจดัการกองทนุเปิด ไมว่า่จะเป็นการซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือการจดัการด้านอ่ืนใดก็ตาม  ทัง้นี ้
ท่ีปรึกษาการลงทนุจะไมมี่สทิธิในการรับทราบถงึการตดัสนิใจใดๆ เลยของบริษัทจดัการ 
 
22.6 สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของปรึกษากองทนุ / ท่ีปรึกษาอ่ืนๆ 
ไมมี่ 
 
22.7 สิทธิ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ และการแต่งตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุของท่ีปรึกษากองทนุ (เฉพาะกอง 
Country Fund) 
ไมมี่ 
 
23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม 

23.1 คา่ธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ 



 
 

กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ 52 

 คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ:  
คา่ธรรมเนียมอตัราร้อยละไมเ่กิน 1.0 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตอ่รองคา่ธรรมเนียมดงักลา่วได้ 
 
 

 คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ : 
- กรณีระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุน้อยกว่า 90 วนั ค่าธรรมเนียมอตัราร้อยละ 1.0 โดย ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจะ
นําไปสมทบรวมเป็นทรัพย์สนิของกองทนุเปิด ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตอ่รองคา่ธรรมเนียมดงักลา่วได้ 

- กรณีระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุมากกวา่หรือเทา่กบั 90 วนั ได้รับการยกเว้นคา่ธรรมเนียม 
 

 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ : 
กรณีเป็น "กองทนุเปิดต้นทาง"  
- ระยะเวลาการถือครองน้อยกว่า 90 วนั ค่าธรรมเนียมอตัราร้อยละ 1.0 โดยค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจะนําไปสมทบรวม
เป็นทรัพย์สนิของกองทนุเปิดต้นทาง ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตอ่รองคา่ธรรมเนียมดงักลา่วได้ 

- ระยะเวลาการถือครองมากกวา่หรือเทา่กบั 90 วนั ได้รับการยกเว้นคา่ธรรมเนียม  

กรณีเป็น "กองทนุเปิดปลายทาง"   
ได้รับการยกเว้นคา่ธรรมเนียม 
 

 คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ : 
10 บาทตอ่จํานวนหน่วยลงทนุทกุ 500 หน่วย หรือเศษของ 500 หน่วย ท่ีทําการโอน โดยจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้ โอนใน
วนัท่ีย่ืนคําขอให้ทํารายการดงักลา่ว 
 

 คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ : 
ไมมี่ 
 

 คา่ปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกําหนดในโครงการ (exit fee) : 
ไมมี่ 
 

 คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายในการโอนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือเงินปันผล (ถ้ามี) เข้าบญัชีของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ตามอตัราท่ีธนาคารพาณิชย์กําหนด รวมทัง้ค่าสมดุเช็คชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุท่ีสัง่จ่ายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยตดั
จ่ายจากจํานวนเงินท่ีจะชําระคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้ๆ  
 

 คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายใดๆ ท่ีเกิดจากการใช้บริการเสริมของธนาคารพาณิชย์ เช่น การใช้บริการบตัร ATM, การใช้
บริการทางโทรศพัท์ ให้เป็นไปตามอตัราและเง่ือนไขท่ีทางธนาคารพาณิชย์กําหนด 
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ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ เป็นอตัราค่าธรรมเนียม
ท่ีได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนัไว้แล้ว ส่วนค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ จะบวกด้วย
ภาษีมลูคา่เพิ่ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) ด้วย 
 
23.2 คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม 

 คา่ธรรมเนียมการจดัการ รายปี : 
ไมเ่กินอตัราร้อยละ 1.75 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิด 
 

 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ รายปี : 
ไมเ่กินอตัราร้อยละ 0.065 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิด 
 

 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ รายปี : 
ไมเ่กินอตัราร้อยละ 0.12 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิด 
 

 คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทนุ 
ไมมี่ 
 

 คา่ธรรมเนียมการจดัจําหน่าย : 
ไมมี่ 
 
ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น จะบวกภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานอง
เดียวกนั  
 
บริษัทจดัการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้างต้นทกุวนั โดยใช้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเปิดในแต่ละวนัเป็นฐานในการ
คํานวณ และจะเรียกเก็บจากกองทนุเปิดเป็นรายเดือน ภายในเวลาห้าวนัทําการแรกของเดือนถดัไป หลงัจากวนัคํานวณ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิดในสปัดาห์สดุท้ายของแตล่ะเดือน 
 

 คา่ใช้จ่ายดงัตอ่ไปนีท่ี้จะเรียกเก็บจากกองทนุเปิด ตามจํานวนท่ีจ่ายจริง 
(1) คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย คา่จดัทําโฆษณาประชาสมัพนัธ์ คา่ส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด 
การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดๆ ตลอดจนการจดัสมัมนา จดัอบรมแนะนํากองทนุเปิด ไม่เกินร้อยละ 0.5 
ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

(2) คา่จดัทํา และคา่พิมพ์หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก และค่าพิมพ์หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุใหม่
ทกุรอบปีบญัชีค่าแปลหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุเป็นภาษาต่างประเทศ ค่าจดัทําค่าพิมพ์ และค่าจดัส่งรายงาน
ประจําปี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชี หรือหนงัสือบอกกล่าว รายงานและจดหมายต่างๆ ถึงผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ และบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุเปิดโดยตรง 
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(3) คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทนุเปิด เช่น การเปล่ียนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การลงประกาศในหนงัสือพิมพ์ 
การจดัประชมุผู้ ถือหน่วย การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าสมดุเช็ค ค่าไปรษณี
ยากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร คา่พาหนะ คา่ประกาศในหนงัสือพิมพ์ เป็นต้น 

(4) คา่จดัทํา และคา่พิมพ์หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ และแบบพิมพ์ท่ีใช้ในการทํารายการของกองทนุเปิด 

(5) คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีซือ้หรือขายเพ่ือประโยชน์ในการจดัการกองทนุเปิด 

(6) คา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชี คา่ท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องในการจดัการกองทนุเปิด เช่น 
คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพ่ือการรับชําระหนีใ้ดๆ ของกองทนุเปิด 

(7) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหน้าท่ี หรือเรียกค่า
สนิไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการ เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุเปิด หรือเม่ือได้รับคําสัง่จาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(8) คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ในการชําระบญัชี และเลกิกองทนุเปิด 
 
อัตราขัน้สูงของยอดรวมค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีสามารถประมาณการได้ท่ีเรียกเก็บจาก
กองทนุรวม จะอยูใ่นอตัราไมเ่กินร้อยละ 2.435 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 
 
ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วข้างต้น จะรวมภาษีมลูคา่เพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั
ไว้แล้ว  
บริษัทจดัการจะดําเนินการตดัคา่ใช้จ่ายตามจํานวนท่ีจ่ายจริง และในทางบญัชีจะทยอยตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเท่ากนัทกุวนั
ตามระยะเวลาท่ีจะได้รับประโยชน์จากคา่ใช้จ่ายนัน้ ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตแหง่ประเทศไทย  ทัง้นีไ้มเ่กิน 5 ปี หรือจะตดัจ่ายในงวดเดียวโดยได้รับความเหน็ชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 
23.3 การเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายตามข้อ 23 และ 24 โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณีเพิ่มอตัราคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่ายจะเพิ่มได้ไมเ่กินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบ
ระยะเวลา 1 ปี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั โดยจะติดประกาศไว้ท่ี
สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน และประกาศใน
หนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั 

(2) กรณีท่ีบริษัทจดัการจะลดอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย บริษัทจดัการจะติดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ 
สํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

(3) ในกรณีท่ีกองทนุรวมมีมลูค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทนุรวมดงักล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการ
ตามอตัราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ
ดงักล่าวเป็นแบบเรียกเก็บตามอตัราร้อยละของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ โดยค่าธรรมเนียมการจดัการใหม่จะเป็นอตัราท่ีไม่สงู
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กว่าร้อยละของค่าธรรมเนียมการจดัการเดิมท่ีบริษัทจัดการเรียกเก็บในช่วงเวลาท่ีกองทนุรวมมีมลูค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบ
ล้านบาทโดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ 
สํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงตามข้อ ( 1 ) ( 2 ) และ ( 3 ) บริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัเปล่ียนแปลง 
 
24. วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน และวธีิการดาํเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

24.1 วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ 

1.  บริษัทจดัการจะคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด 
 
2.  บริษัทจดัการจะคํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้

(2.1)  คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุทกุสิน้วนัทําการ 

(2.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัทําการซือ้ขาย หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ในการคํานวณ
ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมใช้มลูคา่หน่วยลงทนุของสิน้วนัทําการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

(2.3)  ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ของวนัดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  วนัทําการก่อนวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศภายในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ 
(ข)  วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศภายในวนัทําการถดัไป 
(ค)  วนัทําการสดุท้ายของแตล่ะเดือน โดยจะประกาศภายในวนัทําการถดัไป   
ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ีกองทนุรวมกําหนดวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุแตล่ะครัง้หา่งกนัยาวกวา่หนึง่เดือน 
(ง)  วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายในวนัทําการถดัไป  

ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บงัคบักบักองทนุรวมเปิดท่ีซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุวนัทําการ และกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุประเภท
สถาบนั 

(2.4)  ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุล่าสดุ โดยจะประกาศ
ภายในวนัทําการถดัไป 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจหยดุคํานวณ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุเฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว 
และในกรณีท่ีมีเหตใุห้บริษัทจดัการต้องยกเลิกกองทนุรวม บริษัทจดัการอาจหยดุคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ 
ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุตัง้แตว่นัท่ีปรากฎเหตดุงักลา่ว  
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มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ในกรณีท่ีการประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีจดัขึน้โดยสมาคม (NAV 
Center) หรือช่องทางอ่ืนท่ีสํานกังานยอมรับ บริษัทจดัการจะประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุภายใน 2 
วนัทําการถดัไปก็ได้ 

การประกาศข้างต้น บริษัทจดัการจะประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อยหนึ่งฉบบัและปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ 
ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
 
3.  การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือจํานวน
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(3.1)  คํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตาม
หลกัสากล 

(3.2)  คํานวณมลูคา่หน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล สําหรับ
มลูค่าหน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งท่ี 4 ขึน้ ส่วนมลูค่าหน่วยลงทนุ
เพ่ือใช้ ในการคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้ 

(3.3)  ประกาศมลูคา่หน่วยลงทนุตามท่ีคํานวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 
5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามท่ีคํานวณได้ใน (3.2) 

(3.4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่จะ
ใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุเปิด 
 
24.2 หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  
1.  ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องตา่งจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทนุท่ี
ถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะจดัทําและสง่รายงานให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถงึความผิดพลาดภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีพบว่าราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และจดัให้มีสําเนา
รายงานดงักลา่วไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงาน
ดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง 

(2)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(3)  สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง 
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(4)  มาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง ทัง้นี ้เว้นแตใ่นกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจาก
ปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง 

ในกรณีท่ีเหตขุองความผิดพลาดซึง่ทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเน่ืองต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทนุครัง้ต่อไป เช่น การกําหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจดัการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทนุให้ถกูต้องนบัแต่
วนัท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย 
 
2.  ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรา
ตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะคํานวณราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงันบัแต่วนัท่ีพบราคา
หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องจนถึงวนัท่ีราคาหน่วยลงทนุถกูต้อง และดําเนินการดงัต่อไปนีเ้ฉพาะวนัท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่
ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราสว่นตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาหน่วย
ลงทนุท่ีถกูต้อง 

(1)  จดัทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีพบว่าราคา
หน่วยลงทนุนัน้ไม่ถกูต้อง และสง่รายงานดงักล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีคํานวณราคาหน่วยลงทนุ
เสร็จสิน้ เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่วภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการสง่รายงานให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง 

(ข)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(ค)  สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง 

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได้  

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุท่ีถกุต้องภายในวนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ประกาศช่ือกองทนุรวมท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนงัสือพิมพ์รายวนั
อยา่งน้อยหนึง่ฉบบัภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว 

(4)  ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีได้ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ
ในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่
วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว 

(5)  จดัทํารายงานมาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และสง่รายงาน ดงักลา่ว พร้อมทัง้สําเนารายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาท่ีจดัทําตาม (1) ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัทําการ
นบัแต่วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ใน
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กรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงาน
มาตรการป้องกนัให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองว่าการท่ีราคา
หน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้แทน 
 
3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้
(1)  กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต่ํากวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงันี ้

(ก)  กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่มีมลูค่าเท่ากบั
สว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 

หากปรากฏว่าผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจะต้องลด 
บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทนุท่ี
เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาท่ีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพ่ือชดเชยราคา
ให้แก่กองทนุเปิด เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคา
หลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่ถกูต้อง และ
ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  

(ข)  กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่มี
มลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็น
จํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไม่มี
หน่วยลงทนุเหลืออยู่ บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่
ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ 

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงันี ้

(ก)  กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึ่งมีมลูค่า
เท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวน
เทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ    

(ข)  กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่มี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง    

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจะต้องลด 
บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทนุท่ี
เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาท่ีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพ่ือชดเชยราคา
ให้แก่กองทนุเปิด เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคา
หลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่ถูกต้อง และ
ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุรายใดมีมลูค่าไม่ถึงหนึ่ง
ร้อยบาท บริษัทจดัการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ แต่ถ้าบุคคล
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ดงักล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัท่ี
ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

การจ่ายเงินของกองทนุเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุตาม (1) (ข) หรือผู้ ซือ้หน่วยลงทนุตาม 2(ก) 
บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได้ 
 
4.  บริษัทจดัการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จากราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการ
แก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนงัสือพิมพ์ คา่ออกเช็ค คา่ใช้จ่ายในการจดัสง่เงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุและผู้ขายคืน
หน่วยลงทนุ เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้  
 
25. รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี 28 กมุภาพนัธ์ ของทกุปี 

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรกวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2544 
 
26. การกาํหนดเวลา และวธีิการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการไมมี่นโยบายท่ีจะจดัสรรเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ แตจ่ะนําผลกําไรไปลงทนุตอ่ 
 
27. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

27.1 สทิธิในการขายคืนหน่วยลงทนุ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีกําหนดไว้ในข้อ 16 
 
27.2 สทิธิในการรับเงินปันผล 
ไมมี่ 
 
27.3 สทิธิในการโอนหน่วยลงทนุ 
(1)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิท่ีจะโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทนุได้ ทัง้นีจ้ะต้องไม่ขดัต่อกฏหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

(2)  ขัน้ตอนในการโอนหน่วยลงทนุ 

ก)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องกรอกใบคําขอโอนหน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมชําระค่าโอนตามท่ีระบไุว้ในโครงการ
จดัการกองทนุเปิด โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องดําเนินการขอโอนหน่วยลงทนุด้วยตนเองท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ 

ข)  ในกรณีท่ีผู้ รับโอนยงัไม่เคยมีบญัชีหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ ผู้ รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบญัชีหน่วยลงทนุให้ถกูต้อง
ครบถ้วน พร้อมทัง้ย่ืนเอกสารท่ีเก่ียวข้องตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ในใบเปิดบญัชี และสง่มอบให้กบับริษัทจดัการ 
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ค)  บริษัทจดัการจะตรวจสอบความถกูต้องของเอกสารทัง้หมด และสง่มอบเอกสารใบตอบรับคําขอโอนให้กบัผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเป็นหลกัฐาน 

ง)  บริษัทจดัการจะดําเนินการให้นายทะเบียนบนัทกึข้อมลูการโอนหน่วยลงทนุ พร้อมทัง้จดัทําหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทนุและนําสง่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทนัทีท่ีการบนัทกึข้อมลูการโอนเสร็จสิน้ลง  

(3)  บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุในกรณีท่ีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคล
เดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมกํากบัตลาดทนุว่าด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 
27.4 สทิธิในการลงมติเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสทิธิลงมติเพ่ือให้บริษัทจดัการทําการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุเปิดได้ เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุมี
มติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในข้อ 28 

ในกรณีท่ีบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีเป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ (omnibus 
account) ต้องไมน่บัคะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นท่ีเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ี
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ เน่ืองจาก
ข้อจํากดัในการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดั
การถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบ
จากสํานกังานตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนดได้ 
 
27.5 สทิธิในการได้รับเงินคืนเม่ือเลกิโครงการ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิท่ีจะได้รับเงินคืนเม่ือโครงการสิน้สดุลง ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในข้อ 5, 29, 30 และ 
32 
 
27.6 สทิธิในการซือ้หน่วยลงทนุเพิ่ม 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิในการซือ้หน่วยลงทนุเพิ่มท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีกําหนดไว้ในข้อ 14 ทัง้นี ้บริษัทจดัการสงวนสทิธิในการปฏิเสธการซือ้หน่วยลงทนุเพิ่มได้ตามท่ีเหน็สมควร 
 
27.7 สทิธิในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดได้ ภายในกลุม่กองทนุเปิด “สมาร์ท” ซึง่อยู่
ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการเท่านัน้ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในข้อ 17 ทัง้นี ้บริษัทจดัการสงวนสิทธิ
ในการหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุได้ตามท่ีเหน็สมควร 
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27.8 สทิธิในการจํานําหน่วยลงทนุ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถนําหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไปจํานําได้ตามกฎหมาย ยกเว้นกรณีท่ีเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ แต่ทัง้นีน้ายทะเบียนหน่วยลงทนุจะรับจดทะเบียนการจํานําให้แก่ผู้ รับจํานําเฉพาะท่ีเป็น
สถาบนัการเงิน และหน่วยงานของราชการเทา่นัน้ 
 
27.9 สทิธิประโยชน์อ่ืนของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพ่ือให้มีการเปล่ียนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการเปล่ียนแปลง
ผู้ดแูลผลประโยชน์เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงข้างมากซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน
หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ และเม่ือได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 
 
28. วธีิการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวธีิการจัดการ 

28.1 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพ่ิมจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนท่ีได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้ภายใต้เง่ือนไขและวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุตามจํานวนท่ีเพิ่มขึน้ของเงินทนุโครงการได้ต่อเม่ือได้มีการจดทะเบียนเปล่ียนแปลง
เงินทนุโครงการตอ่สํานกังานแล้ว 

(2)  การขายหน่วยลงทุนเพิ่มจะต้องไม่ทําให้มลูค่าทัง้หมดของหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มมีมูลค่าเกินกว่าเงินทุนโครงการ ทัง้นี ้
บริษัทจดัการใช้มลูคา่ท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

(3)  ราคาเสนอขายหน่วยลงทนุต้องกําหนดตามมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม ณ สิน้วนัท่ีเสนอขายหน่วยลงทนุเพิ่ม 

เม่ือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทนุของกองทนุรวมแล้ว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบ โดยประกาศผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ และ/หรือช่องทางอ่ืนๆ 
 
28.2 หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีการจดัการกองทนุรวมเพ่ือก่อให้เกิดผลประโยชน์
ตอ่กองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุ ให้อยูใ่นดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยหากมิได้กระทําตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม
จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

ในกรณีท่ีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรือวิธีจดัการกองทนุรวมได้กระทําตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน 
บริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม หรือวิธีการจดัการไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุคน และจะประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนั
อย่างน้อยหนึ่งฉบบัภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัท่ีได้มีมติให้
แก้ไขเพิ่มเติมแล้วแตก่รณี 
 
28.3 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม หรือวิธีการจดัการกองทนุรวมเก่ียวกบั
การเปล่ียนแปลงวนั เวลาทําการขายหน่วยลงทนุ รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ และวิธี
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ปฏิบติัท่ีเก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทัง้นีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 
 
28.4 การแก้ไขโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากปรากฏว่ามติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่เกินร้อยละ 55 
ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมสง่เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการ
ขอมติและการนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ เน่ืองจาก
ข้อจํากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับ
ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจดําเนินการขอรับความ
เหน็ชอบจากสํานกังานตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนดได้ 
 
29. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 

29.1 สํานักงานอาจเพิกถอนการอนมุติัให้จดัตัง้และจัดการกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป หากปรากฏว่าบุคคลใดหรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ี
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้ เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
29.2 หากปรากฏวา่กองทนุเปิดใดมีมลูคา่หน่วยลงทนุหรือมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นจํานวนดงันี ้ 
(1)  จํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลงเหลือน้อยกวา่ 35 รายในวนัทําการใด  

(2)  มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุ ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้าน
บาทในวนัทําการใด และบริษัทจดัการประสงค์จะเลกิกองทนุเปิดนัน้ 

(3)  ในกรณีท่ีมีการขายคืนหน่วยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)  มีการขายคืนหน่วยลงทนุ ณ วนัใดวนัหนึง่เกินกวา่สองในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หม 

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลา 5 วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดติดต่อกนัคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
 
29.3 เม่ือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจดัการเลิกกองทนุเปิดในกรณีท่ีบริษัทจดัการกระทําการหรืองด
เว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุเปิด หรือไมป่ฏิบติัตามหน้าท่ีของตน  
 
29.4 เม่ือได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนท่ี
จําหน่ายได้เเล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ 
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30. การดาํเนินการของบริษัทจดัการ เม่ือเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 

30.1 การเลกิกองทนุรวมกรณีท่ีทราบกําหนดการเลกิกองทนุรวมลว่งหน้า 
1.  แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก่อนวนัเลิก
กองทนุรวมเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัทําการ และ  

2.  แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทัง้นีก่้อนวนัเลิกกองทนุรวมเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าห้าวนัทําการ และกระทําการด้วยวิธีอ่ืนใดเพ่ือให้ประชาชนรับทราบข้อมลูในเร่ืองดงักลา่วก่อนวนัเลิกกองทนุ
รวมเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัทําการ เช่น ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัแหง่ท้องถ่ิน เป็นต้น  

3.  จําหน่ายทรัพย์สินของกองทนุรวมเพ่ือรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภทออมทรัพย์ 
และตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเม่ือทวงถามให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลกิกองทนุรวม 
 
30.2 การเลกิกองทนุรวมกรณีไมท่ราบกําหนดการเลกิกองทนุรวมลว่งหน้า 
(ก)  ยติุการรับคําสัง่ซือ้และคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตัง้แตว่นัทําการ ท่ีปรากฎเหตตุาม 29.2 

(ข)  แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทัง้แจ้งเป็น
หนงัสือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทัง้นีภ้ายใน 3 วนัทําการ นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทําการ ท่ีปรากฏเหตุ
ตาม 29.2 

(ค)  จําหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทนุรวมดงักลา่วภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัทําการ ท่ีปรากฏ
เหตตุาม 29.2 เพ่ือรวบรวมเงินเทา่ท่ีสามารถกระทําได้เพ่ือชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติั  

(ง)  ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามสดัส่วนจํานวนเงินท่ีรวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 10 วนัทําการ
นบัตัง้แต่วนัทําการ ท่ีปรากฏเหตตุาม 29.2 และเม่ือได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแล้วจะถือว่าเป็นการเลิก
กองทนุรวมนัน้  

เม่ือได้ดําเนินการตาม (ก) ถงึ (ง) แล้ว หากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจดัการ
จะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ
ชําระบญัชีของกองทนุรวม 
 
31. การชาํระบัญชีกองทุนรวม และวธีิการเฉล่ียเงนิคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเม่ือเลิกโครงการ 

บริษัทจดัการจะจดัให้มีการชําระบญัชี โดยจะแต่งตัง้ผู้ ชําระบญัชีท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพ่ือ
ทําหน้าท่ีรวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินท่ีคงเหลือจากการชําระหนีส้ินของกองทนุรวมแล้วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ รวมทัง้
ทําการอย่างอ่ืนตามแต่จําเป็นเพ่ือชําระบญัชีกองทนุให้เสร็จสิน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับคา่ใช้จ่ายและเงินคา่ตอบแทนในการชําระบญัชีของกองทนุรวมจะหกัจ่ายจากทรัพย์สินของ
กองทนุรวมและผู้ ชําระบญัชีจะดําเนินการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเท่าท่ีคงเหลืออยู่ตาม
สดัสว่นจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุถืออยูต่ามหลกัฐานท่ีปรากฎในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัเลกิโครงการ 



 
 

กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ 64 

เม่ือได้ชําระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ ชําระบญัชีจะทําการจดทะเบียนเลกิกองทนุรวมกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลงัจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สิน
ดงักลา่วให้ตกเป็นกรรมสทิธ์ิของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
32. อ่ืนๆ 

32.1 การเลกิกองทนุเปิดเพราะเหตอ่ืุนท่ีทราบกําหนดการเลกิกองทนุเปิดลว่งหน้า  
บริษัทจดัการจะดําเนินการเก่ียวกบักองทนุเปิดดงัต่อไปนี ้เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผนัหรือ
สัง่การเป็นประการอ่ืน  

1.  แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก่อนวนัเลิก
กองทนุเปิดเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัทําการ และ  

2.  แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และสํานกังานคณะกรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทัง้นี ้ก่อนวนัเลิกกองทนุเปิดเป็นเวลา
ไมน้่อยกวา่ห้าวนัทําการ และกระทําการด้วยวิธีอ่ืนใดเพ่ือให้ประชาชนรับทราบข้อมลูในเร่ืองดงักลา่วก่อนวนัเลิกกองทนุเปิด
เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัทําการ เช่น ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัแหง่ท้องถ่ิน เป็นต้น  

3.  จําหน่ายทรัพย์สินของกองทนุเปิดเพ่ือรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภทออมทรัพย์ 
และตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเม่ือทวงถามให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลกิกองทนุเปิด 
 
32.2 ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จดัการจะเปล่ียนให้บริษัทจดัการรายอ่ืนเข้าจดัการกองทนุรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานกังาน หรือ ขอมติ
โดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่าย
ได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีบริษัทจดัการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอ
ของเงินกองทุนดงักล่าวทัง้นี ้หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลา
ออกไปได้โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคญั และในกรณีท่ีมี
คา่ใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปล่ียนบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว  

หากบริษัทจดัการไมส่ามารถดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจดัการจะดําเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป   
 
32.3 บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทนุจากบคุคลท่ีเป็นผู้ ให้บริการ อนัเน่ืองมาจากการใช้บริการของ
บคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุได้ แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมลูค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของ
ความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ 

(2)  ต้องไมมี่พฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจดัการใช้บริการของบคุคลนัน้บ่อยครัง้เกินความจําเป็นเพ่ือให้กองทนุได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดงักล่าว (churning) ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทนุท่ีอยู่ภายใต้การบริหาร
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จดัการของบริษัทจดัการ บริษัทต้องกระทําด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้
ของกองทนุนัน้ด้วย 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทนุบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วไว้ในรายงานรอบ
ปีบญัชี และรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย 
 
32.4 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

32.4.1 ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุผ่าน
บริษัทประกนัชีวิต ทัง้นี ้บริษัทประกนัชีวิตอาจกําหนดมลูค่าขัน้ต่ําในการขายคืนหน่วยลงทนุ เง่ือนไขในการขายคืนหน่วย
ลงทุน วนัและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์
ประกนัชีวิต และ/หรือเอกสารการขายท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับจากบริษัทประกนัชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่
ภายใต้กรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในโครงการ และคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุจะมีผลเม่ือบริษัทประกนัชีวิตได้รับเอกสาร
หลกัฐานครบถ้วน  

ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุ สามารถขายคืนหน่วยลงทนุโดยระบเุป็นจํานวนหน่วยลงทนุ โดยใช้
แบบฟอร์มของบริษัทประกนัชีวิต ตามจํานวนขัน้ต่ําและเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์ 
 
32.4.2 การรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมติับริษัทประกนัชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัเป็นประจําทุก
เดือนเพ่ือนําค่าขายคืนหน่วยลงทนุมาชําระค่าการประกนัภยั ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหาร
กรมธรรม์ ตามอตัราท่ีกําหนดในกรมธรรม์ ซึง่มลูคา่ในการขายคืนอาจต่ํากวา่มลูคา่ขัน้ต่ําท่ีกําหนดในโครงการ  

โดยบริษัทประกนัชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดงักล่าวและจัดส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถ
ตรวจสอบคา่ใช้จ่ายลา่สดุได้ทางโทรศพัท์ หรือช่องทางอ่ืนท่ีบริษัทประกนัชีวิตจะเปิดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขาย  
 
32.5 การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 
บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามข้อ 14.2.1 สําหรับผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิต
ควบหน่วยลงทนุ และการขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามข้อ 32.5.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 
ภายใน 10 วนัทําการ นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ   
 
32.6 การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุผ่านบริษัทประกนัชีวิต ตามจํานวนขัน้ต่ํา จํานวนเงินคงเหลือ
ขัน้ต่ํา และเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์ โดยสง่คําสัง่ตามแบบฟอร์มท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด   

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมท่ีบริษัท
ประกนัชีวิตกําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นัน้เท่านัน้โดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกนัชีวิต การสบัเปล่ียนการถือ
หน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การท่ีบริษัทประกนัชีวิตขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (กองทนุเปิดต้นทาง) เพ่ือ
ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึง่ (กองทนุเปิดปลายทาง) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์
ประกนัชีวิตและเอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุกองทนุเปิด
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ต้นทาง ซึง่ได้หกัค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เพ่ือนําไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดปลายทาง ทัง้นี ้
การดําเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดงันี ้

(1)  การสบัเปล่ียนกองทนุ คือ การสบัเปล่ียนจากกองทนุเปิดต้นทางกองหนึ่งไปกองทนุเปิดปลายทางกองหนึ่งหรือหลาย
กองทนุ 

(2)  การสบัเปล่ียนกองทุนอตัโนมติั คือ การสบัเปลี่ยนกองทนุเป็นประจําตามคําสัง่ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขาย
หน่วยลงทนุกองทนุเปิดต้นทางกองหนึ่งเพ่ือไปลงทนุในกองทนุเปิดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทนุตามเง่ือนไขท่ี
ผู้ ถือหน่วยลงทนุแสดงความประสงค์ 

(3)  การปรับสดัสว่นกองทนุอตัโนมติั คือ การสบัเปล่ียนกองทนุโดยอตัโนมติัทกุไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสดัสว่นการลงทนุ
เป็นไปตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงค์  

บริษัทประกนัชีวิตอาจระงบัการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว และ/หรือถาวรในกรณีท่ีบริษัทประกนัชีวิต
เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือกรณีท่ีจํานวนท่ีขายคืนหน่วยลงทนุต้นทางต่ํากว่า
จํานวนขัน้ต่ําท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนดในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้จดัสง่หนงัสือยืนยนัการทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 10 วนัทําการ 
นบัแตว่นัท่ีได้ดําเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ สําหรับกรณีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุอตัโนมติั และการปรับสดัสว่นลงทนุ
อตัโนมติั บริษัทประกนัชีวิต จะจดัสง่รายงานยืนยนัการรับคําสัง่ครัง้แรก เม่ือคําสัง่สบัเปล่ียนสิน้สดุลง หรือสรุปสง่เป็นรายงาน
รายปี แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโทรศพัท์สอบถามสถานะการลงทนุได้ทางโทรศพัท์ตามท่ีบริษัทประกนัชีวิต
กําหนด 
 
32.7 การจดัสง่รายงานให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต 

32.7.1 การจดัสง่รายงานหกเดือน และรายงานประจําปี 
บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ ดําเนินการจัดส่งรายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน หลงัจากท่ีได้รับ
เอกสารจากบริษัทจดัการ 
 
32.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต 
บริษัทประกนัชีวิตจะจดัส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นรายปี ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดงักล่าวได้ทางโทรศพัท์ หรือช่องทางอ่ืนท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงิน
เพิ่มเติมได้ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด  
 
32.8 ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 
1.  การถือหน่วยลงทนุท่ีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือได้ในแตล่ะกองทนุรวมต้องไมเ่กินหนึง่ในสามของจํานวน
หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 
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2.  การถือหน่วยลงทนุตามข้อ 1 ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1)  กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทนุได้โดยไมจํ่ากดัสดัสว่นสําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก)  กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
(ข)  กองทนุประกนัสงัคม 
(ค)  กองทนุการออมแหง่ชาติ 
(ง)  กองทนุบําเหน็จบํานาญแหง่ชาติ 
(จ)  กองทนุสํารองเลีย้งชีพ 
(ฉ)  กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป 
(ช)  กองทนุตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะตาม (ก) ถงึ (ฉ) 
(ซ)  กองทนุอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบักองทนุตาม (ก) ถงึ (ฉ) 
(ฌ)  นิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึง่ไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล 
เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น 
(ญ)  บคุคลอ่ืนท่ีได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังานเม่ือมีเหตจํุาเป็นและสมควร 

(2)  กรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรอ่ืนใดให้ผอ่นคลายสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจถือหน่วยลงทนุเกิน
ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตามข้อ 1 ได้แตไ่มเ่กินร้อยละห้าสบิของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยได้รับ
การผอ่นผนัจากสํานกังาน ทัง้นี ้ในการผอ่นผนัดงักลา่ว ให้สํานกังานพิจารณาถงึประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมดงักลา่วเป็นสําคญั 
 
เง่ือนไขเก่ียวกบัสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุกรณีท่ีถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ ต้องมีสาระสําคญัอย่าง
น้อยดงัตอ่ไปนี ้
(1)  บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการโอนหน่วย ลงทนุ ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทนุของบคุคล
ใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 
 
(2)  การจํากดัสิทธิรับเงินปันผลของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสาระสําคญัดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดท่ีถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ จะถกูจํากดัสิทธิรับเงินปันผลใน
สว่นท่ีถือเกินนัน้ เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1.  การเกินสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทนุมาเพิ่มเติม 
2.  การเกินสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตามข้อ 2 

(ข)  บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลสว่นท่ีถกูจํากดัสทิธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน  

(ค)  ในระหว่างการดําเนินการเพ่ือยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจดัการจะจดัทําบญัชีและแยกเงินปันผล
สว่นดงักลา่วออกจากทรัพย์สนิอ่ืนของกองทนุรวม โดยไมนํ่ามารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
 
(3)  กรณีท่ีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียง
สว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 
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บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ว่าด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 
32.9 หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
การดําเนินการใดท่ีโครงการจดัการกองทนุรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการ
กองทนุรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดงักลา่วและมีผลผกูพนัตามมติ 

มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีให้ดําเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมาย ให้ถือวา่มตินัน้เสียไป 

ในกรณีท่ีเป็นการขอมติเพ่ือแก้ไขข้อผกูพนัในเร่ืองท่ีกระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอยา่งมีนยัสําคญั ต้องได้รับมติโดยเสียง
ข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุรวมนัน้ เว้นแตก่รณีท่ีกองทนุรวมมีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมดงัตอ่ไปนีด้้วย 

(1)  ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ไมเ่ทา่กนั ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีถือหน่วยลงทนุชนิดท่ีได้รับผลกระทบเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด 

(2)  ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ี
ถือหน่วยลงทนุชนิดท่ีได้รับผลกระทบเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด 

(3)  ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดใดชนิดหนึง่ ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดท่ีได้รับ
ผลกระทบเกินกึ่งหนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุชนิดนัน้ 
 
32.10 การจดัทําทะเบียนหน่วยลงทนุ การโอนหน่วยลงทนุ และข้อจํากดัการโอนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าท่ีจัดให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ท่ีออกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทนุถกูต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน รวมทัง้การให้สิทธิหรือการจํากดั
สิทธิใดๆ แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากได้กระทําตามข้อกําหนดในโครงการ
หรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีแล้ว 
บริษัทจดัการกองทนุรวมมีอํานาจปฎิเสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 
32.11 เพ่ือให้เป็นไปตามพนัธะผกูพนัและกฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจดัการหรือกลุม่ยโูอบี 
อาทิเช่น ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนัตามท่ีระบใุนข้อ 32.12 หรือใน
กรณีท่ีบริษัทจดัการหรือกลุม่ยโูอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอนัเป็นผลสืบเน่ืองจากพนัธะ
ผกูพนัหรือกฎหมายดงักลา่ว บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการกําหนดเง่ือนไขสําหรับการเปิดบญัชีและการทําธุรกรรมตาม



 
 

กองทนุเปิด ยโูอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธ 69 

หลกัเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจดัการ และกลุ่มยโูอบีตามท่ีเห็นสมควร โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูให้ผู้
ลงทนุทราบไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการ 
 
32.12 ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกวา่ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ตอ่ไปจะเรียกว่า 
FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินท่ีไม่ใช่สญัชาติ
อเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของบคุคลท่ีอยู่ใน
บงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถงึบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถ่ินท่ีอยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฎด้วยว่าใน
ปัจจุบนัมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลงัดําเนินการออกกฎหมายท่ีมีข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะท่ีคล้ายคลึงกบั 
FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง”) 
 
กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถกูกําหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติอเมริกนัและ
บคุคลท่ีมีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ท่ี FATCA กําหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพ่ือหาความสมัพนัธ์ของลกูค้า
กบัประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถงึหน้าท่ีในการกําหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัทําเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์
ของ FATCA เป็นต้น 
 
ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มี
สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบท่ีสําคญัใน
สองกรณี คือ 

(1)  ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงิน
ลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับ
สถาบนัการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบนั
การเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนั
การเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าท่ีดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ี
จ่ายดงักลา่วก่อนชําระให้กบักองทนุรวมท่ีเป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการทํา
ธุรกรรมทางการเงินหรือยติุความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ่งอาจทําให้กองทนุรวมไม่สามารถ
ดําเนินการลงทนุตอ่ไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทนุได้อยา่งไมมี่ประสทิธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถ
ทํารายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อีกตอ่ไป  
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เพ่ือมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง้เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุโดยรวม บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผกูพนัตนเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง และเพ่ือให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้
ข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึง่รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบั
การปฎิบติังานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) 
จงึขอสงวนสทิธิในการดําเนินการดงันี ้

(1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบคุคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศ
ท่ีเก่ียวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการนําส่งข้อมลู (เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ เลขประจําตวัผู้
เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลท่ีได้รับ 
เป็นต้น) ท่ีมีอยูใ่นบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้กบับริษัทจดัการ ให้กบัหน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตาม
ข้อกําหนดของกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

(2)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความ
เก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อท่ีกําหนด
ไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเม่ือข้อมลูท่ีเคยให้ไว้มีการ
เปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลกัฐานเพ่ือยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง (ใน
กรณีท่ีเป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

(3)  ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีจะเกิดตอ่กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพ่ือให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วย
ลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น ในกรณีท่ี
ผู้ ถือหน่วยลงทนุปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการกําหนด บริษัทจดัการ
ขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือ
วา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วรับทราบการดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงท่ีได้
ระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชี   

(1)  ไมรั่บคําสัง่ซือ้/สบัเปล่ียน/โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

(2)  ระงบัหรือหยดุให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

(3)  ดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วย
ลงทุนรายนัน้ได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี  ้ต้องไม่ขัดกับ
กฎหมายของประเทศไทย 

(4)  ดําเนินการอ่ืนใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์
เพิ่มขึน้ หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น 
 
การดําเนินการดงักล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพ่ือ
หลีกเล่ียงมิให้บริษัทจดัการและกองทนุมีการดําเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศท่ี
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เก่ียวข้องอนัจะทําให้กองทนุอาจต้องถูกหกั ณ ท่ีจ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบติั
บริษัทจดัการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบคุคล
ตามท่ีกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องกําหนด) เทา่นัน้  
 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพ่ือรองรับการดําเนินการตามท่ีบริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษัทจดัการ(รวมถึงผู้ ท่ีเก่ียวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสง่ข้อมลู
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือดําเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกําหนด โดยไมจํ่าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
33. การระงบัข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

ไมมี่ 
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