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ขอ้ผูกพนั 

กองทนุเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เรียล เอสเตท ฟันด ์ซีเลคชัน่  
หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย 

 
1. บริษัทจัดการ 

ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
ท่ีอยู ่(ภาษาไทย) : ชัน้ 23A,25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขท่ี 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ    

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

ท่ีอยู ่(ภาษาองักฤษ) : 23A, 25 Floor, Asia Centre Building, 173/27-30, 32-33 South Sathon Road,  
Thungmahamek, Sathon, Bangkok 10120, Thailand 

 
สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ : 

1. สทิธิของบริษัทจดัการ 
(1) ได้รับคา่ธรรมเนียมในการจดัการกองทนุรวม  ค่าใช้จ่ายในการเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทนุในกรณีท่ีบริษัทจดัการ

เป็นนายทะเบียนของกองทนุรวมเอง และค่าธรรมเนียมในการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ตามอตัราท่ี
กําหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม 

(2) บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในสญัญาดงักล่าว โดย
ได้รับความอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 
2. หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 

(1) จําหน่ายหน่วยลงทนุให้แก่สถาบนั หรือประชาชนทัว่ไปในราคาท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดของโครงการซึ่ง
ได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือชีช้วน 

(2) สัง่ให้โอน สัง่ให้เปล่ียนแปลง สัง่ให้ซือ้ขายหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามนโยบายและวตัถปุระสงค์ของกองทนุรวม
ภายในขอบเขตแหง่อํานาจของกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนดไว้ 

(3) เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทนุรวมถือหุ้น หรือหลกัทรัพย์อยู่เท่าท่ีจําเป็น เพ่ือ
รักษาไว้ซึง่ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(4) แตง่ตัง้และถอดถอนผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

(5) จัดให้มีผู้สอบบญัชีของกองทนุรวม ซึ่งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่ง
ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง หลกัเกณฑ์การให้ความเหน็ชอบผู้สอบบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ 
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(6) แต่งตัง้ผู้ ชําระบญัชีกองทนุรวม โดยความเห็นชอบของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เม่ือมีการยติุหรือ
เลกิกองทนุรวม 

(7) แตง่ตัง้และถอดถอนนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(8) แตง่ตัง้และถอดถอนท่ีปรึกษาการลงทนุ (ถ้ามี)   

(9) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม หรือวิธีจดัการเก่ียวกบัการเพิ่ม
วนัเวลาทําการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และวิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทัง้นีจ้ะต้องได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

(10) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง 
คณุสมบติัของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

(11) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “ประเภทของหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีมุง่หมายจะลงทนุ” ของโครงการจดัการกองทนุรวม 

(12) สัง่จ่ายค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้แก่กองทนุรวมตามท่ีระบไุว้ในหวัข้อ “ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ของกองทนุรวม” โดยหกัจากกองทนุรวมตามอตัราท่ีระบไุว้ในโครงการ 

(13) แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการตามท่ีกําหนดไว้ในหัวข้อ “วิธีการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีการจดัการ” 

(14) ดําเนินการตามโครงการจัดการกองทนุรวม ซึ่งได้รับอนุมติัตลอดจนข้อผูกพนัท่ีทําไว้กับผู้ ถือหน่วยลงทุน 
ตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนอยา่งเคร่งครัด 

(15) จดัทํารายงานการลงทนุของกองทนุรวม ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบ ทัง้นีต้ามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(16) แจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการแต่งตัง้ หรือเปล่ียนแปลงบุคคลหรือนิติบคุคลท่ีเก่ียวข้อง
กบัการจัดการกองทุนรวมท่ีกําหนดไว้ในโครงการให้มีการแต่งตัง้ หรือเปล่ียนแปลงภายหลงัได้ ทัง้นีภ้ายใน  
15 วนั นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีมีการแตง่ตัง้หรือเปล่ียนแปลง 

(17) จดัให้มีการฝากทรัพย์สนิของกองทนุรวม โดยแยกตา่งหากจากทรัพย์สนิอ่ืนไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุรวม 

(18) จดัทําบญัชีแสดงการลงทนุของกองทนุรวมไว้โดยถกูต้องครบถ้วน 

(19) จดัให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ท่ีได้จากการนําทรัพย์สินของกองทนุรวมไปลงทนุ และนําผลประโยชน์ดงักล่าว
ฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุรวม 

(20) จดัให้นายทะเบียนออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุตามท่ีกําหนดไว้ในโครงการ 

(21) ไมก่ระทําการใดๆ อนัมีลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(22) ไมกู่้ ยืมเงินในนามของกองทนุรวม  หรือก่อให้เกิดภาระผกูพนัใดๆ แก่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
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(23) จดัทําหนงัสือชีช้วนกองทนุรวมใหม่ทกุรอบปีบญัชี รายงานทกุรอบปีบญัชี รายงานทกุรอบระยะเวลาหก
เดือนของรอบปีบญัชี ทัง้นี ้ให้สอดคล้องกบัประกาศท่ีเก่ียวข้อง และจดัสําเนาให้เม่ือร้องขอ 

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

(25) ย่ืนคําขอแก้ไขเพิ่มเติมทนุจดทะเบียนของวนัทําการสดุท้ายของแต่ละเดือนภายในวนัท่ีย่ีสิบของเดือนถดัไป 
ในกรณีท่ีมีการจําหน่ายหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดเพิ่มเติม โดยบริษัทจดัการนําส่งรายงานดงักล่าวผ่าน
ระบบท่ีจดัไว้บนเวบ็ไซต์ของสํานกังาน 

(26) กระทํานิติกรรมสญัญาใดๆ ในนามกองทนุรวม ซึง่บริษัทจดัการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย 

(27) ยกเลกิกองทนุรวมตามท่ีกําหนดไว้ในหวัข้อ “การเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม” 

(28)  เมื ่อเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม  และผู้ ชําระบญัชีจดทะเบียนเลิกกองทนุรวม  กบัสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจดัการจะรับมอบบญัชีและเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทนุรวม และ
เก็บรักษาเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 10 ปี นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัจดทะเบียนเลกิกองทนุรวม 

(29) ปฏิบติัการอ่ืนๆ เพ่ือให้บรรลถุงึซึง่วตัถปุระสงค์ของกองทนุรวม  และรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(30) จดัทํางบการเงินของกองทนุรวมให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(31) ปฏิบติัหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และท่ีจะมีแก้ไข
เพิ่มเติมตอ่ไปท่ีกําหนดให้เป็นหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าท่ีปฏิบติัตามข้อผูกพนั โครงการจดัการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอํานาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี ้ในกรณีท่ี
ข้อกําหนดในข้อผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทนุรวมขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ
คําสัง่ดงักล่าว หากบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสัง่นัน้ ให้ถือว่า
บริษัทจดัการกองทนุได้ปฏิบติัให้เป็นไปตามข้อผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทนุรวมแล้ว 

เง่ือนไขการเปล่ียนบริษัทจดัการ : 
ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนบริษัทจดัการกองทนุรวม ไมว่า่โดยคําสัง่ของสํานกังาน หรือโดยเหตอ่ืุนใดตามพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องดําเนินการตามท่ีจําเป็นเพ่ือให้บริษัท
จดัการกองทนุรวมรายใหม่เข้าทําหน้าท่ีต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ให้แก่บริษัทจดัการ
กองทนุรวมรายใหม ่ 
 

2. ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ช่ือ  :  ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่ :  ฝ่ายบริการธุรกิจหลกัทรัพย์ (ธล.) ชัน้ 19 

1 ราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140 
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โทรศพัท์ 0-2470-3200/ 0-2470-1922 โทรสาร 0-2470-1966-7  
 
สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ : 

1. สทิธิของผู้ดแูลผลประโยชน์ 
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวม สําหรับการทําหน้าท่ีเป็นผู้ ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาจัดตัง้ผู้ ดูแล

ผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

(2) บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในสญัญาดงักล่าว โดย
ได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) ฟ้องร้องบริษัทจัดการแทน และเพ่ือผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีระบุไว้
ภายใต้หวัข้อ “หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์” 

 
2. หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และประกาศสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัและท่ีจะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตโดยเคร่งครัด 

(2) รับฝาก ดแูล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทนุรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์และทรัพย์สินของลกูค้าอ่ืนจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทนุ รวมถึงการรับเงินต่างๆ  
ท่ีกองทนุจะพึงได้รับจากการจดัตัง้และดําเนินงานของกองทนุ เช่น เงินจองซือ้หน่วยลงทนุ เงินปันผล และ
ดอกเบีย้จากหลกัทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลกัทรัพย์ และเงินอ่ืนใดของกองทนุ และนําเข้า
ไว้ในบญัชีเงินฝากและ/หรือบญัชีทรัพย์สินของกองทนุ พร้อมทัง้ดแูลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทนุรวม
เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม 

(3) ดําเนินการรับมอบ สง่มอบ จําหน่ายจ่ายโอน และแปลงสภาพหลกัทรัพย์ตา่งๆ ซึง่เป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม
ตามคําสัง่ของบริษัทจดัการเม่ือเห็นว่ามีหลกัฐานถกูต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลกัทรัพย์
ดงักลา่ว 

(4) จดัทําบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุรวม และรับรองความถกูต้องของทรัพย์สินของกองทนุรวม
ท่ีรับฝากไว้ 

(5) จ่ายเงินอนัเป็นคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ของกองทนุรวมตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ 

(6) ดแูล ติดตามรักษาสิทธิของกองทนุรวม เพ่ือผลประโยชน์ในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น หรือหลกัทรัพย์ การรับเงิน
ปันผล การรับดอกเบีย้ การรับสิทธิในการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ และ/หรือหลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยลงทนุและ
สิทธิประโยชน์อ่ืนใดท่ีกองทนุรวมพงึจะได้รับ รวมทัง้ดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินัน้ๆ ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
จะเป็นผู้ใช้สทิธิในการประชมุผู้ ถือหุ้นแทนกองทนุรวม 

(7) แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบเป็นหนงัสือสถานะหลกัทรัพย์ท่ีจะต้องปิดโอน หรือกําลงัอยู่ในระหว่าง
ทําการปิดโอนในช่ือของกองทนุรวมเพ่ือประโยชน์ของกองทนุรวม 
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(8) จดัทํารายงานดงัตอ่ไปนีเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรสง่ให้บริษัทจดัการ 
(8.1) รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบญัชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิน้วนั และ

คํานวณดอกเบีย้ค้างรับ 
(8.2) รายงานเป็นรายวนัเก่ียวกบัเงินลงทนุของกองทนุรวม แยกตามประเภทของ หลกัทรัพย์ และตาม

สถานภาพของหลกัทรัพย์ พร้อมคํานวณดอกเบีย้ค้างรับ 
(8.3) รายงานรายละเอียดเจ้าหนีค้า่ซือ้หลกัทรัพย์และลกูหนีค้า่ขายหลกัทรัพย์ 
(8.4) รายงานงบกระทบยอดบญัชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน 
(8.5) รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทนุรวม 

(9) รับรองความถกูต้องในการคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และการคํานวณหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มขึน้จากการออก 
หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และจํานวนหน่วยลงทนุท่ีลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ ท่ีบริษัทจดัการได้คํานวณไว้ และสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองเม่ือเหน็วา่ถกูต้องแล้ว 

(10) รับรองรายงานการแก้ไขมลูค่า หรือราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงั และรายงานการชดเชยราคา ในกรณีท่ีราคา
หน่วยลงทนุไมถ่กูต้องตามเกณฑ์ท่ีกําหนด โดยสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(11) ทําการรับรองในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องอนัมีสาเหตเุน่ืองมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ 
เช่น จากราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง 

(12) ทําการรับรองรายละเอียดโครงการท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการท่ีมีลกัษณะเป็นการให้ประโยชน์
ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม หรือเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือสํานกังานกําหนด  

(13) ทําการรับรองผลการนับมติ ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากปรากฏว่ามติ
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมด
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมด
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่สง่หนงัสือแจ้งมติและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  

(14) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการกําหนดวิธีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุรวมตามราคาท่ีเป็น
ธรรมในกรณีท่ีวิธีการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินตามปกติ ทําให้มลูค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์
ในขณะคํานวณมลูคา่ หรือกรณีท่ีเป็นทรัพย์สนินอกจากท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(15) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ และจดัทํารายงานในเร่ืองดงักล่าว พร้อมทัง้แสดงเหตผุลและหลกัฐาน 
ท่ีได้ให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลันทุกครัง้ท่ีบริษัทจัดการ 
เล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวม เม่ือเห็นว่ามีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทนุรวม
ได้อยา่งสมเหตสุมผล 
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(16) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้หรือคําสั่งขายคืน 
หน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ เม่ือเห็นว่ามีเหตจํุาเป็น
ทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมได้อย่างสมเหตสุมผล ไม่สามารถ
คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครอง
ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(17) ให้ความเหน็ชอบแก่บริษัทจดัการ ในกรณีท่ีกองทนุรวมไมส่ามารถชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุได้ และผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตกลงท่ีจะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็น
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน บริษัทจดัการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุดงักล่าวเป็นหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอ่ืนได้ 

(18) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการเป็นลายลกัษณ์อกัษรในการทําธุรกรรมเพ่ือกองทนุรวมกบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง 
โดยธุรกรรมนัน้ไมมี่ราคาตลาดหรือใช้ราคาอ่ืนท่ีไมเ่ป็นไปตามราคาตลาด ก่อนการทําธุรกรรมในแตล่ะครัง้ 

(19) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการรับชําระหนีเ้พ่ือกองทนุด้วยทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่หลกัประกนัแทนการ
ชําระหนีด้้วยเงินสดตามตราสารแหง่หนี ้

(20) ให้ความเห็นเก่ียวกบัการจดัการกองทนุรวมของบริษัทจดัการ เพ่ือประกอบกับข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจัดการ
เป็นผู้จดัหาในการจดัทํารายงานดงัตอ่ไปนี ้
(20.1) รายงานทกุรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน โดยส่งให้บริษัทจดัการภายใน 30 

วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้รอบระยะเวลาหกเดือนดงักลา่ว 
(20.2) รายงานทกุรอบปีบญัชี โดยสง่ให้บริษัทจดัการภายใน 60 วนั นบัแตว่นัสิน้ปีบญัชีนัน้  

(21) ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบติัการให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุรวม และข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุ
กับบริษัทจัดการ มาตรา 125 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีออกตามพระราชบญัญัติดงักล่าวทัง้ใน
ปัจจุบนัและท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตโดยเคร่งครัด หากบริษัทจดัการมิได้ปฏิบติัตามให้แจ้งบริษัทจดัการ
โดยทนัที ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุรวม 
หรือไม่ปฏิบติัหน้าท่ีตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงานเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวโดยละเอียด 
และสง่ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนั นบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถงึเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

(22) แจ้งให้บริษัทจดัการทราบ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมิได้ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
รวมถงึประกาศหลกัเกณฑ์ท่ีออกโดยอาศยัอํานาจของกฎหมายดงักลา่ว 

(23)  ดําเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหน้าท่ีของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรือเม่ือได้รับคําสัง่จาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดีเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุใน
กองทนุรวม ให้เรียกร้องจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
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(24) ในกรณีท่ีมีการยกเลิกโครงการ เม่ือยกเลิกโครงการแล้วหน้าท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์จะสิน้สดุเม่ือผู้ ชําระบญัชี
ได้จดทะเบียนเลิกกองทุนรวม กับสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาท่ีการชําระบญัชี 
ยงัไมส่ิน้สดุผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏิบติัหน้าท่ีตา่งๆ ดงันี ้
(24.1) รับฝากทรัพย์สนิของกองทนุรวมจนกวา่จะจดทะเบียนเลกิกองทนุ 
(24.2) ดแูลและตรวจสอบให้ผู้ ชําระบญัชีปฏิบติัตามมาตรา 130 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรมการ ก.ล.ต. เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการชําระ
บญัชีของกองทุนรวม ในกรณีท่ีผู้ ชําระบญัชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตราดงักล่าว  
จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุรวม ผู้ดแูลผลประโยชน์จะรายงานให้สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัช้า 

(25) หน้าท่ีอ่ืนใดท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุ หรือตามท่ีกฏหมายเก่ียวกบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
หรือกฏหมาย ก.ล.ต. กําหนด โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัและท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 

(26) ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในต่างประเทศท่ีบริษัทจดัการประสงค์จะ
ลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์นัน้ ผู้ดแูลผลประโยชน์จะทําสญัญาแต่งตัง้ผู้ รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ 
ซึ่งมีคณุสมบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานประกาศกําหนดเป็นตวัแทนในการทําหน้าท่ีฝากหลกัทรัพย์เพ่ือ
เป็นทรัพย์สนิของกองทนุ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าท่ีดูแลรักษา
ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ และเม่ือมีการเปล่ียนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ดแูลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าท่ี
ดําเนินการตามท่ีจําเป็นเพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีต่อไปได้ ซึ่งการดําเนินการดงักล่าว
รวมถึงการลงลายมือช่ือในหนังสือเพ่ือรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งท่ีส่งมอบให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ 
รายใหมห่ากมีการเปล่ียนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบติัหน้าท่ี ในการดแูลรักษาประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ในการฟ้องร้องบงัคบัคดีกบัผู้ดแูลผลประโยชน์เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทัง้ปวงได้ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไม่ว่า
การกระทํานัน้จะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้ อ่ืน เว้นแต่เป็นการเรียก
ค่าตอบแทนในการทําหน้าท่ีเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลกัษณะท่ีเป็นธรรมและได้เปิดเผย
ข้อมลูให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้ทราบข้อมลูดงักล่าวมิได้แสดง
การคดัค้าน 

ในกรณีท่ีการดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ดําเนินการขอมติให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามท่ีจําเป็นเพ่ือขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ 
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เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์ : 
บริษัทจดัการจะเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ภายใต้เง่ือนไขเม่ือเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทัง้หมด ดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะกระทําได้ตอ่เม่ือได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  

(1) เม่ือบริษัทจัดการหรือผู้ ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  

(2) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบติัตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้
ตกลงไว้ บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์อาจบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอก
กลา่วให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั  

(3) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในโครงการจดัการกองทนุรวม หรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือกฎหมายอ่ืนใดอนัจะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าท่ีแก่ผู้ดแูลผลประโยชน์มากกว่าภาระหน้าท่ีท่ี
ระบุไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ และผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าท่ีดงักล่าวต่อไป 
ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้บริษัทจดัการทราบ
ลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  

(4) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงข้างมากซึง่คิดตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคะแนนเสียงข้างมาก
ของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือ
ของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นีก้ารบอกเลิกสญัญาจะต้องบอกกล่าวลว่งหน้าเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 30 วนั  

(5) ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์นําข้อมลูต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการกองทนุรวม หรือข้อมลูอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
กับกองทุนรวมไปเปิดเผย หรือใช้ในทางท่ีก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์เอง บริษัทจดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ 
โดยบอกกลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 15 วนั  

(6) ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ขาดคณุสมบติัข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง 
คณุสมบติัของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัการ
แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตัง้แต่วันถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการ
ตรวจสอบของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะสัง่การเป็นอย่างอ่ืน 
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดงักล่าวให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัทําการ
นับตัง้แต่วันถัดจากวันท่ีได้แก้ไขเสร็จสิน้ แต่หากผู้ ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปล่ียนผู้ ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเม่ือได้รับอนญุาตจากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจดัการจะแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดแูลผลประโยชน์เดิม
โดยพลนั  
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ถ้าการเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์หมดหน้าท่ีลงตามข้อใดข้อหนึ่งของเร่ือง “เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์” 
ผู้ดแูลผลประโยชน์นัน้จะต้องทําหน้าท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการ
โอนทรัพย์สินและเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทุนรวมนัน้ ตลอดจนถึงการดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเป็นเพ่ือให้
การโอนทรัพย์สนิและเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิน้ และผู้ดแูล
ผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าท่ีได้ทันที ทัง้นีภ้ายในระยะเวลาอันสมควร เว้นแต่บริษัทจัดการหรือ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีคําสัง่เป็นอยา่งอ่ืน 

ในกรณีผู้ดแูลผลประโยชน์กระทําการอนัเป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทนุรวมหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีไม่เข้า
ข้อยกเว้นให้กระทําได้ หากเป็นกรณีท่ีมีนยัสําคญัและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมมี
อํานาจบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ 
 
สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สนิกองทนุรวม : 

ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 1 ฝ่ายบริการธุรกิจหลกัทรัพย์ (ธล.) ชัน้ 19 
ราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศพัท์ 0-2470-3200/ 0-2470-1922 โทรสาร 0-2470-1966-7 

หรือผู้ รับฝากทรัพย์สนิใดๆ ท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์จะแตง่ตัง้ขึน้ 
 

3. ผู้สอบบัญชี 
นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ หรือนายเทอดทอง เทพมงักร หรือนายอดุม ธนรัูตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภนูชุ แซแ่ต้   
หรือ นางสาวชติุมา วงษ์ศราพนัธ์ชยั หรือนางสาวรฐาภทัร ลิม้สกลุ 
บริษัท พีวี ออดิท จํากดั 
100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์ 0-2645-0080  โทรสาร 0-2645-0020 

และ/หรือบุคคลอ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 

4. นายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขท่ี 173/27-30, 32-33  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 
หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
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5. ผู้จัดจาํหน่าย 

ไมมี่ 

 

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้ขึน้ 

สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน : 
1. สทิธิของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สําหรับการทําหน้าท่ีเป็นผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ตามสัญญาแต่งตัง้
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนตามข้อกําหนด  และเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

 
2. หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

(1) แจกจ่ายหนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุนรวม คําขอเปิดบัญชี ใบคําสัง่ซือ้ ใบคําสัง่ขายคืน 
หน่วยลงทนุ หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัหน่วยลงทนุท่ีจําหน่าย หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั
กองทนุรวม 

(2) จัดให้มีหนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ และหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมไว้ ณ สถานท่ีติดต่อของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน เพ่ือประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุได้ตลอดเวลาท่ีเสนอขาย
หน่วยลงทนุของกองทนุรวม 

(3) รับเอกสารการสัง่ซือ้หรือคําขอเปิดบญัชี หรือใบคําสัง่ซือ้ หรือใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน หรือใบคําสัง่
สบัเปล่ียน หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุรวม 

(4) ตรวจสอบความถกูต้อง และความครบถ้วนของการกรอกคําขอเปิดบญัชี เอกสารการสัง่ซือ้ ใบคําสัง่ซือ้ และ
เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

(5) ตรวจสอบหลกัฐานประกอบคําขอเปิดบญัชีทัง้หมดวา่ถกูต้องครบถ้วนและเป็นจริง 

(6) รับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้ ทัง้นีต้ามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการ 

(7) สง่มอบบตัรประจําตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุ และรหสัประจําตวั (ถ้ามี) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีย่ืนคําขอใช้บริการ
กองทนุรวมกบับริษัทจดัการ 

(8) คืนเงินคา่ซือ้หรือสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ให้แก่ผู้ ท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการ 

(9) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการเผยแพร่มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน รวมทัง้ข้อมลูและ
เอกสารอนัจําเป็น รวมทัง้ให้ความร่วมมือในการแจ้งหรือติดต่อเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือเม่ือมีเหตจํุาเป็นอ่ืนใด 
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(10) ทําการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ีดงักลา่วข้างต้น 

(11) ปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าท่ี
ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

 

7. ผู้ดแูลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) 

ไมมี่ 
 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดแูลสภาพคล่อง)  

ไมมี่ 
 

9. ที่ปรึกษา 

9.1 ท่ีปรึกษาการลงทนุ : ไมมี่ 

 
9.2 ท่ีปรึกษากองทนุ : ไมมี่ 
 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) 

ไมมี่ 
 

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) 

ไมมี่ 

 
12. คณะตวัแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) 

ไมมี่ 
 

13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน 

13.1 สทิธิในการขายคืนหน่วยลงทนุ : 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน ตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในข้อ 7 “การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” ของสว่นท่ี 1 รายละเอียดโครงการจดัการ
กองทนุรวม 
 

13.2 สทิธิในการรับเงินปันผล : 

ไมมี่ 
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13.3 สทิธิในการโอนหน่วยลงทนุ : 

(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุได้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

(2) ขัน้ตอนในการโอนหน่วยลงทนุ 
(ก) ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกใบคําขอโอนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมชําระค่าโอน

ตามท่ีระบุไว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องดําเนินการขอโอนหน่วย
ลงทนุด้วยตนเองท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ 

(ข) ในกรณีท่ีผู้ รับโอนยงัไม่เคยมีบญัชีหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ ผู้ รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบญัชี
หน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้ย่ืนเอกสารท่ีเก่ียวข้องตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ในใบเปิด
บญัชี และสง่มอบให้กบับริษัทจดัการ 

(ค) บริษัทจดัการจะตรวจสอบความถกูต้องของเอกสารทัง้หมด และส่งมอบเอกสารใบตอบรับคําขอ
โอนให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกัฐาน 

(ง) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน พร้อมทัง้จัดทํา
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและนําส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทันทีท่ีการบนัทึกข้อมลูการโอน
เสร็จสิน้ลง 

 
13.4 ข้อจํากดัการโอนหน่วยลงทนุ : 

(1) ในกรณีท่ีเป็นการโอนหน่วยลงทนุไม่ว่าทอดใดๆ ให้กบับุคคลท่ีไม่ใช่ “ผู้ลงทนุสถาบนั” หรือ “ผู้ลงทนุราย
ใหญ่พิเศษ” ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เว้นแตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

(2) ตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และ/หรือ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 
13.5 สทิธิในการลงมติเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ : 

ในกรณีของกองทุนท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทุนเพ่ือการใดๆจะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1)  ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ ถือ
หน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีได้รับ
ผลกระทบ แล้วแตก่รณี 
(2)  ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติ
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดท่ีได้รับผลกระทบ แล้วแตก่รณี 
(3)  ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดท่ีได้รับผลกระทบ แล้วแตก่รณี  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพ่ือให้บริษัทจดัการทําการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ เม่ือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ แล้วแต่กรณี ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์
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และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในหวัข้อเร่ือง "การขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม 
หรือแก้ไขวิธีการจดัการ" ในหนงัสือชีช้วนสว่นโครงการ  

ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ี
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีเป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ (omnibus account) ต้องไม่นบัคะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นท่ีเกินกว่า
หนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทนุรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทนุและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียว จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทุน
ดงักลา่วได้เตม็ตามจํานวนท่ีถืออยู ่
 

13.6 สทิธิในการได้รับเงินคืนเม่ือเลกิโครงการ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสทิธิท่ีจะได้รับเงินคืนเม่ือบริษัทจดัการเลกิกองทนุรวม โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีการชําระ
บญัชีตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีระบไุว้ในข้อ 23 “การชําระบญัชีเม่ือเลกิกองทนุ” ในสว่นท่ี 2 ของข้อผกูพนั 
 

13.7 สทิธิประโยชน์อ่ืนๆ :  

สทิธิในการจํานําหน่วยลงทนุ  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถนําหน่วยลงทนุรวมไปจํานําได้ตามกฎหมาย แต่ทัง้นีน้ายทะเบียนหน่วยลงทนุจะรับ 
จดทะเบียนการจํานําให้แก่ผู้ รับจํานําเฉพาะท่ีเป็นสถาบนัการเงิน และหน่วยงานของราชการเทา่นัน้ 
 

13.8 อ่ืน ๆ : 

 ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีความรับผิดจํากดัเพียงไมเ่กินค่าหน่วยลงทนุท่ียงัสง่ใช้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมไมค่รบ 

การท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ไม่ว่าใน
ทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วยอมรับท่ีจะผกูพนัตามข้อกําหนดในข้อผกูพนัซึง่ลงนามโดยผู้ดแูล
ผลประโยชน์ท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทจดัการกองทนุรวมโดยชอบ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสทิธิเรียกให้บริษัทจดัการกองทนุรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทนุได้ไม่เกินไปกว่า
สว่นของทนุของกองทนุรวมท่ีตนถือ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ สิทธิในการได้รับประโยชน์
ตอบแทนหรือการคืนเงินทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทนุชนิดนัน้  ๆด้วย 
 

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 

14.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 
- ใบหน่วยลงทนุ 
- สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 
- หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ  
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- รูปแบบอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ทัง้นี ้การออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบใุนข้อ 14.2  
 

14.2 เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ 

บริษัทจดัการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละราย 
เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ และ/หรือ บริษัทจดัการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ
รูปแบบอ่ืนเพิ่มเติมได้ โดยจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้

 
14.2.1 หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ 

(1) เม่ือสิน้สดุการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดแจ้งช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ี
ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุให้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และออกหนงัสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทนุ เพ่ือจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 15 วนัทําการ นบัตัง้แต่วนัทําการถดัจากวนัท่ี
สิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรือภายใน 41 วนั นบัแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือ
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 
ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก แล้วแต่กรณีใดจะปฏิบติัได้จริง  ทัง้นี ้เอกสารหลกัฐานต่างๆ จะจดัส่งโดย
ทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็นผู้มอบให้  และ/หรือ ช่องทางใดๆ ท่ีมีหลกัฐานว่า
สามารถติดตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้  

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะจด
แจ้งช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุเหลา่นัน้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และเป็นผู้ รับเงิน
ท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลท่ีมีช่ือตามเง่ือนไข
การลงนามในคําขอเปิดบญัชีหน่วยลงทนุเป็นผู้ ใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในการลงนามเอกสาร
สําคญัของกองทนุ 

(2) นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุครัง้ท่ีมีการ
สัง่ซือ้และ/หรือขายคืนหน่วยลงทนุ ดงันัน้บริษัทจดัการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทนุท่ีปรากฏ
ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และในหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุท่ีสง่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุฉบบัลา่สดุ
เป็นรายการท่ีเป็นปัจจบุนัและถกูต้อง พร้อมทัง้ดําเนินการให้มีการสง่มอบหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ
เพ่ือเป็นการยืนยนัจํานวนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้ทางไปรษณีย์ และ/หรือ ช่องทางใดๆ ท่ีมีหลกัฐานว่า
สามารถติดต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ ภายใน 41 วนั นับแต่วนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือภายใน 5 วนัทํา
การถดัจากวนัคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ แล้วแต่กรณีใดจะ
ปฏิบติัได้จริง 

(3) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการทกัท้วง
ข้อผิดพลาดภายใน 7 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีได้รับหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ 



 

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล เรียล เอสเตท ฟันด์ ซีเลคชัน่ ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย  15 

(4) ในกรณีท่ีบญัชีกองทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มีมลูค่าคงเหลือในบญัชีและบญัชีนัน้ไม่มีการติดต่อใช้
บริการเป็นเวลานานติดต่อกนัเกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดบญัชีดงักล่าวโดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ 

 
14.2.2 สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการบันทึกช่ือผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนในทะเบียน         
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และในสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

(2) นายทะเบียนจะออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานเพ่ือยืนยนั
การทํารายการซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสาร
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเม่ือนายทะเบียนได้ดําเนินการจดัสรรหน่วยลงทนุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนของท่าน ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการออกสมดุบญัชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุเฉพาะกลุม่ก่อน โดยบริษัทจดัการจะทําจดหมายแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการ ก่อนท่ีบริษัทจัดการเร่ิมให้บริการสมดุบญัชีแสดง
สทิธิในหน่วยลงทนุ 

(3) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีหน้าท่ีท่ีจะต้องนําสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุมาให้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนของทา่นบนัทึกรายการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้เป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุ
สามารถนําสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมาบนัทึกรายการให้เป็นปัจจบุนัได้ตัง้แต่วนัทําการถดัจาก
วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุไมนํ่าสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุมาบนัทกึ
รายการให้เป็นปัจจบุนั ให้ถือเอาข้อมลูท่ีบนัทกึไว้ในระบบนายทะเบียนเป็นข้อมลูท่ีถกูต้อง 

(4) ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีร้องขอออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุจะต้องปฏิบติัตามข้อกําหนด
และเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจมอบหมายให้บคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุอ่ืน สามารถออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ ซึง่บริษัทจดัการ
จะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนัทําการ  

 
14.2.3 ใบหน่วยลงทนุ 

(1) นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกใบหน่วยลงทนุ (Scrip) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุเฉพาะในกรณีท่ีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน เพ่ือนําไปใช้หลกัประกันในการขอสินเช่ือจาก
สถาบนัการเงิน หรือกรณีพิเศษอ่ืนๆ ทัง้นี ้ในการออกใบหน่วยลงทนุทกุกรณีจะกระทําเม่ือบริษัทจดัการ
เหน็สมควรเทา่นัน้ โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้

(ก) ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทนุ ซึง่ขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
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(ข) ย่ืนใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน พร้อมชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อ 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

(ค) นายทะเบียนหน่วยลงทนุโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทนุ
ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีท่ี
ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกจํานวนหน่วยลงทนุในใบคําขอมากกว่าจํานวนหน่วยลงทนุท่ีปรากฏอยู่ใน
รายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะ
ให้ออกใบหน่วยลงทุนสําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึกโดย 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 

(ง) ใบหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจัดการออกให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนดซึ่งจะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยในใบหน่วยลงทนุจะต้องมีลายมือช่ือกรรมการ 
ผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทจดัการและประทบัตราสําคญั หรือลายมือช่ือนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
หรือใช้เคร่ืองจกัรประทบั หรือโดยวิธีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
จะอนญุาตให้ทําได้ จงึจะถือวา่ใบหน่วยลงทนุถกูต้องและมีผลสมบรูณ์ตามกฎหมาย 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีใบหน่วยลงทนุ หากจะขายคืนหน่วยลงทนุจํานวนดงักลา่ว จะต้องนําใบหน่วยลงทนุ
มาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพ่ือโอนเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 
(Scripless) ก่อนจงึจะขายคืนหน่วยลงทนุดงักลา่วได้ 

(2) นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกและสง่มอบใบแสดงรายการ (Account Statement) ซึง่ได้รับการปรับปรุง
รายการให้เป็นปัจจุบนั ณ วนัทําการสดุท้ายของทกุไตรมาสตามปีปฏิทินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ือ
ปรากฏอยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัดงักลา่ว 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ให้กบัผู้สัง่ซือ้
หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ เช่นหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือ
รูปแบบท่ีมีการเปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
โดยผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปล่ียนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุได้ภายหลงั ตาม
หลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรูปแบบ
และ/หรือเง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ และระยะเวลาการสง่มอบได้  

บริษัทจดัการอาจจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจดัส่งเอกสาร ข้อมลู หรือรายงานต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับกองทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร 
ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ หรือ การจดัสง่ข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/หรือจดัส่งให้ในรูปแบบ
ข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน หรือวิธีการอ่ืนใดตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้สําหรับ
หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุท่ีได้รับผ่านทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอ่ืนใด ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถใช้แทนหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุตามปกติได้ 

อนึง่ กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมลู หรือรายงานต่างๆ เก่ียวกบักองทนุตามวิธีใด
วิธีหนึ่งข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายต่างๆ ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามวิธีท่ีได้
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แสดงความจํานงไว้เท่านัน้ จนกว่าจะมีคําสัง่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจึงควรตรวจสอบให้
แน่ใจว่าได้รับข้อมลูเก่ียวกบักองทนุครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความจํานงไว้กบับริษัท
จดัการ 

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัทําหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ เพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
สามารถใช้อ้างอิงตอ่บริษัทจดัการกองทนุรวมและบคุคลอ่ืนได้ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องจดัทําใบหน่วยลงทนุมอบให้แก่ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 

15. การกาํหนดเวลา วิธีการ และข้อจาํกัดในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปัน
ผล วันปิดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนเพ่ือจ่ายเงินปันผล และอัตราปันผลของหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะปฏิบติัดงันี ้
(1) บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบผา่นทางเวป็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
(2) ส่งหนงัสือแจ้งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัปิดสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีถือหน่วยลงทนุชนิดไมร่ะบช่ืุอผู้ ถือเม่ือได้รับการร้องขอ 
(3) บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุให้แล้วเสร็จภายใน 90 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีท่ี
จะจ่ายเงินปันผล 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ด้วยวิธีการท่ีต่างกนัสําหรับหน่วยลงทนุท่ีขายใน
ช่วงเวลาท่ีต่างกนัได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนดําเนินการจ่ายเงินปันผลใน
แตล่ะครัง้ และจะถือปฏิบติัเพิ่มเติมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายคุวามใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นําเงินปันผลจํานวนดงักล่าวไปใช้เพ่ือการอ่ืนใด นอกจากเพ่ือประโยชน์ของ
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดนัน้ 

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะระบุช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุน ตามช่ือ และท่ีอยู่ท่ีปรากฏใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ หรือโอนเงินปันผลเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามท่ีระบไุว้ในใบคํา
ขอเปิดบญัชีกองทนุ หรือวิธีการอ่ืนใดอนัจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต เช่น e-wallet 
หรือ prompt pay เป็นต้น ทัง้นี ้ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้ 

ทัง้นี ้เงินปันผลท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับถือเป็นเงินได้พึงประเมินท่ีต้องนําไปรวมคํานวณภาษีเงินได้ประจําปี และเงิน
ปันผลท่ีจ่ายนีย้อ่มสง่ผลให้มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หน่วยลงทนุลดลงเทา่จํานวนเงินปันผลท่ีจ่าย 
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16. วิธีการชาํระเงนิหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

16.1 การดําเนินการในกรณีท่ีผู้ออกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ้ หรือตราสารท่ีลงทุน 
ประสบปัญหาขาดสภาพคลอ่งหรือไมส่ามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาท่ีสมเหตสุมผล  
ส่วนที่ 1 การดําเนินการเม่ือมีการผิดนดัชําระหนีห้รือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้อง
จะไม่สามารถชําระหนีไ้ด้ หรือเม่ือปรากฏข้อเท็จจริงท่ี บริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารท่ีลงทนุนัน้ประสบ
ปัญหาขาดสภาพคลอ่ง หรือไมส่ามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาท่ีสมเหตสุมผล 
 

การดาํเนินการ 
ของบริษัทจัดการ 

กรณีกองทุนที่บริษัทจัดการได้บันทกึ
มูลค่าตราสารหนีห้รือสทิธิเรียกร้อง

เป็น 0 

กรณีที่มีพฤตกิารณ์ว่าผู้ออกตราสาร
หนีห้รือลูกหนีต้ามสทิธิเรียกร้องจะ
ไม่สามารถชาํระหนีไ้ด้1  หรือเม่ือ
ปรากฏข้อเทจ็จริงที่บริษัทจัดการ
พจิารณาแล้วเหน็ว่าตราสารที่ลงทุน
โดยมีนัยสาํคัญต่อ NAV ของกองทุนนัน้

ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง 
หรือไม่สามารถจาํหน่ายได้ด้วยราคา

ที่สมเหตุสมผล2  
1. การกําหนดให้เป็น 
ผู้ มีสทิธิได้รับเงินได้สทุธิ
จากทรัพย์สนิอ่ืนท่ีได้
จากการรับชําระหนี ้

1.1  กําหนดให้ผู้ ถือหน่วยทกุรายท่ีมีช่ืออยู่
ในทะเบียน ณ วนัท่ี บริษัทจดัการบนัทกึ
มลูคา่ตราสารหนีห้รือสทิธิเรียกร้องเป็น 0 
เว้นแต ่บริษัทจดัการดําเนินการตาม 1.2 
ก่อนแล้ว  

1.2  อาจกําหนดให้ผู้ ถือหน่วยทกุรายท่ีมี
ช่ืออยูใ่นทะเบียน ณ วนัท่ีมีพฤติการณ์วา่
ผู้ออกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิ
เรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนีไ้ด้ 
ก็ได้ หรือเม่ือปรากฏข้อเทจ็จริงท่ี บริษัท
จดัการ พิจารณาแล้วเหน็วา่ตราสารท่ี
ลงทนุนัน้ประสบปัญหาขาดสภาพคลอ่ง 
หรือไมส่ามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาท่ี
สมเหตสุมผล 

2. การแจ้งตอ่
สํานกังาน 

ข้อมลู: ประเภท จํานวน ช่ือผู้ออกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้อง เงินสํารอง 
(ถ้ามี) และวนัท่ีบริษัทจดัการบนัทกึมลูคา่ตราสารหนีห้รือสทิธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวนัท่ี 
บริษัทจดัการทราบถงึพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนีไ้ด้ แล้วแตก่รณี 
ระยะเวลา: ภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการบนัทกึมลูคา่ตราสารหนีห้รือ
สทิธิเรียกร้องเป็น 0  

3. การจดัให้มีข้อมลู จดัให้มีข้อมลูตาม 2. ไว้ท่ีสํานกังานใหญ่ 
สํานกังานสาขาของบริษัทจดัการและ
สถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วย
ของกองทนุ ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ี 

- 
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การดาํเนินการ 
ของบริษัทจัดการ 

กรณีกองทุนที่บริษัทจัดการได้บันทกึ
มูลค่าตราสารหนีห้รือสทิธิเรียกร้อง

เป็น 0 

กรณีที่มีพฤตกิารณ์ว่าผู้ออกตราสาร
หนีห้รือลูกหนีต้ามสทิธิเรียกร้องจะ
ไม่สามารถชาํระหนีไ้ด้1  หรือเม่ือ
ปรากฏข้อเทจ็จริงที่บริษัทจัดการ
พจิารณาแล้วเหน็ว่าตราสารที่ลงทุน
โดยมีนัยสาํคัญต่อ NAV ของกองทุนนัน้

ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง 
หรือไม่สามารถจาํหน่ายได้ด้วยราคา

ที่สมเหตุสมผล2  
บริษัทจดัการแจ้งสํานกังาน เป็นระยะเวลา
อยา่งน้อย 30 วนัด้วย 

1 บริษัทจดัการไม่ต้องนําตราสารหนีห้รือสทิธิเรียกร้องนัน้มารวมคํานวณ NAV ของกองทนุ 
2บริษัทจดัการไม่ต้องนําตราสารนัน้มารวมคํานวณ NAV ของกองทนุในกรณีท่ีพิจารณาแล้วมีความเช่ือโดยสจุริตและ
สมเหตสุมผลว่าตราสารท่ีกองทนุลงทนุโดยมีนยัสําคญัต่อ NAV ของกองทนุประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาท่ีสมเหตสุมผล และการจําหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม ทัง้นี ้
โดยได้รับความเหน็ชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ได้มีการกําหนดผู้ มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอ่ืนท่ีได้จากการรับชําระหนีต้าม 1.  
บริษัทจดัการจะรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนท่ีมิใช่หลกัประกนัเพ่ือกองทนุได้ตอ่เม่ือมีการดําเนินการดงันี ้
(1)  ระบรุายละเอียดเก่ียวกบัการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนไว้ในข้อผกูพนั 
(2)  ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ ถือหน่วยก่อนการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้ โดย
ดําเนินการดงันี ้
  (2.1) ระบุรายละเอียดเก่ียวกบัทรัพย์สินท่ีกองทนุจะได้จากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน มลูค่าของทรัพย์สิน  
ประมาณการคา่ใช้จ่าย เช่น คา่ใช้จ่ายในการได้มาซึง่ทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการ
จําหน่ายทรัพย์สนิ เป็นต้น 

(2.2)  ระบเุหตผุลและความจําเป็นในการรับชําระหนี ้ 
(2.3)  จดัให้มีหรือจดัทําเอกสารหลกัฐานอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

(2.3.1)  เอกสารหลกัฐานซึง่แสดงให้เหน็ได้วา่มีการผิดนดัชําระหนีเ้กิดขึน้  
(2.3.2)  บทวิเคราะห์และเหตผุลประกอบบทวิเคราะห์ท่ี บริษัทจดัการจดัทํา ซึง่แสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนีไ้ด้ หรือข้อเท็จจริงท่ี บริษัทจดัการพิจารณา
แล้วเหน็วา่ตราสารท่ีลงทนุนัน้ขาดสภาพคลอ่ง หรือไมส่ามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาท่ีสมเหตสุมผล 

 
ส่วนที่ 2 การดําเนินการเม่ือบริษัทจดัการได้รับทรัพย์สนิมาจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทนุ 

การดาํเนินการ รายละเอียด 
1. แจ้งข้อมลูตอ่สํานกังานภายใน 
15 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีได้รับ
ทรัพย์สนิมา 

ข้อมลูดงันี ้ 
ประเภท จํานวน และช่ือผู้ออกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้อง วนัท่ี
บริษัทจดัการได้รับทรัพย์สนิมาจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน พร้อมทัง้



 

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ โกลบอล เรียล เอสเตท ฟันด์ ซีเลคชัน่ ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย  20 

การดาํเนินการ รายละเอียด 
รายละเอียดเก่ียวกบัทรัพย์สินท่ีได้รับโดยมีสาระสําคญัอยา่งน้อยเก่ียวกบั
ทรัพย์สนิดงักลา่ว มลูคา่ทรัพย์สิน คา่ใช้จ่ายในการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน 

2.  เปิดเผยข้อมลูภายในวนัทําการถดั
จากวนัท่ีบริษัทจดัการได้แจ้ง
สํานกังานตาม 1. เป็นระยะเวลา      
≥ 30 วนั 

2.1 จดัให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ท่ีสํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขาของ
บริษัทจดัการตลอดจนสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืนท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยของกองทนุ 
2.2 กรณีเป็นกองทนุปิด นอกจากการดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให้ บริษัท
จดัการระบไุว้ในการประกาศ NAV และมลูคา่หน่วยในครัง้ถดัจากวนัท่ีได้รับ
ทรัพย์สนินัน้มาวา่กองทนุได้รับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนซึง่ผู้ลงทนุสามารถ
ขอดรูายละเอียดได้ท่ีสํานกังานใหญ่และสํานกังานสาขาของบริษัทจดัการ โดย
ให้ระบไุว้ในการประกาศดงักลา่วไมน้่อยกวา่ 3 ครัง้ติดตอ่กนั 

3. กําหนดราคาทรัพย์สนิท่ีกองทนุ
ได้รับมาจากการรับชําระหนีด้้วย
ทรัพย์สนิอ่ืน 
 
 

เพ่ือใช้ในการคํานวณ NAV ของกองทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคม
กําหนดโดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน 

4. คํานวณ NAV ของกองทนุท่ีมี
การรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน 

4.1  กรณีท่ีบริษัทจดัการได้ดําเนินการตาม 1. ของสว่นท่ี 1 บริษัทจดัการต้อง
ไมนํ่าทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน และเงินได้สทุธิจาก
ทรัพย์สนิอ่ืนท่ีได้จากการรับชําระหนี ้มารวมคํานวณ NAV ของกองทนุ 
4.2 กรณีอ่ืนนอกเหนือจาก 4.1 บริษัทจดัการต้องนําทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับ
ชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน มารวมคํานวณ NAV ของกองทนุ 

5. ดําเนินการกบัทรัพย์สนิท่ีได้จาก
การรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน 

5.1  กรณีท่ีบริษัทจดัการได้ดําเนินการตาม 1. ของสว่นท่ี 1 ให้บริษัทจดัการ
จําหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนในโอกาสแรกท่ี
สามารถกระทําได้โดยคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยเป็นสําคญั (เว้นแตใ่น
กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยท่ีมีสทิธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิอ่ืนท่ีได้จากการรับชําระหนี ้
ตกลงรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิดงักลา่วแทนเงิน ทัง้นี ้ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ
ผกูพนัและตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมกําหนดโดยได้รับความเหน็ชอบ
จากสํานกังาน) 
5.2  กรณีอ่ืนนอกเหนือจาก 5.1 ให้บริษัทจดัการดําเนินการกบัทรัพย์สนิท่ีได้
จากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนดงักลา่วตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้
        5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทท่ีกองทนุนัน้สามารถลงทนุได้  บริษัท
จดัการอาจมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุก็ได้ 
        5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทท่ีกองทนุนัน้ไมส่ามารถลงทนุได้ บริษัท
จดัการต้องจําหน่ายทรัพย์สินดงักลา่วในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทําได้โดย
คํานงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยเป็นสําคญั  
5.3  ในระหวา่งท่ีบริษัทจดัการยงัไมส่ามารถจําหน่ายทรัพย์สนิดงักลา่ว บริษัท
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การดาํเนินการ รายละเอียด 
จดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่วก็ได้ 
5.4  ในกรณีท่ีมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ ให้บริษัทจดัการจ่ายจาก
ทรัพย์สนิของกองทนุ  เว้นแตก่รณีกองทนุเปิดท่ีบริษัทจดัการบนัทกึมลูคา่ตรา
สารหนีห้รือสทิธิเรียกร้องเป็น 0 ให้บริษัทจดัการจ่ายจากเงินสํารอง รายได้ หรือ
ผลประโยชน์ท่ีได้จากการบริหารทรัพย์สนินัน้ 

6. คืนเงินแก่ผู้ ถือหน่วยภายใน 45 วนั
นบัแตว่นัท่ีมีเงินได้สทุธิจาก
ทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนี ้

6.1  ให้บริษัทจดัการเฉล่ียเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีด้้วย
ทรัพย์สนิอ่ืนคืนในแตล่ะครัง้ให้แก่ผู้ ถือหน่วยตาม 1. ของสว่นท่ี 1 แล้วแต่กรณี 
ภายใน 45 วนันบัแตว่นัท่ีมีเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับชําระหนี ้ 
6.2  ให้แจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการเฉล่ียเงินคืนไปยงัสํานักงานภายใน 15 
วนัทําการนบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการได้เฉล่ียเงินคืน 
6.3  หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินอ่ืนท่ีได้
จากการรับชําระหนีไ้ม่คุ้ มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือ
หน่วย บริษัทจดัการอาจนําเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนี ้
ดงักลา่วไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยจะคุ้มกบั
ภาระคา่ใช้จ่ายก็ได้  
หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนจน
ครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินอ่ืนท่ีได้จากการรับชําระหนีน้ัน้
ไมคุ่้มกบัภาระคา่ใช้จ่ายในการเฉล่ียเงินคืนบริษัทจดัการอาจนําเงินได้สทุธิจาก
ทรัพย์สินอ่ืนท่ีได้จากการรับชําระหนีด้งักล่าวมารวมคํานวณเป็น NAV ของ
กองทุนก็ได้  ทัง้นีบ้ริษัทจัดการจะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเม่ือได้ระบุ
รายละเอียดไว้ในข้อผกูพนัแล้ว  
6.4  สําหรับกองทนุเปิดท่ีบริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารหนีห้รือสทิธิ
เรียกร้องเป็น 0 หากตอ่มาปรากฏว่าบริษัทจดัการ ได้รับชําระหนีต้ามตราสารหนี ้
หรือสทิธิเรียกร้องดงักลา่วเป็นเงิน ให้บริษัทจดัการปฏิบติัตาม 6.1 - 6.3 โดย
อนโุลม 

 
16.2 การชําระค่ารับซือ้คืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน 

16.2.1 หลกัเกณฑ์ในการเลือกชําระคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงินสด  ในกรณีใดตอ่ไปนี ้ 
(1) กองทนุรวมไมส่ามารถชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ และ 
(2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตกลงท่ีจะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน
แทนเงิน 
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16.2.2 การจดัสรรหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิเพ่ือชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะยดึหลกัให้มีการดําเนินการท่ีเหมาะสม เป็นธรรม ตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทกุรายเป็นสําคญั 
โดยจะพิจารณาจากปัจจยั ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. มลูคา่ยติุธรรมของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิ (mark to market)  
2. อายเุฉล่ียของตราสารหนีท่ี้ลงทนุ (duration)  
3. สดัสว่นการลงทนุ  
4. สภาพคลอ่ง  
5. อนัดบัความน่าเช่ือถือ (credit rating) 
ในกรณีท่ีมีข้อจํากดัในการจดัสรรหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เช่น หน่วยการซือ้ขาย (Board lot)ขัน้ต่ําหรือหน่วยหรือ
มลูคา่ซือ้ขายขัน้ต่ําของตราสารอ่ืนๆ หรือตราสารหรือหลกัทรัพย์ไมมี่สภาพคลอ่งเน่ืองจากมีเง่ือนไขท่ีทําให้ไม่สามารถ
แบ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรร
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิตามวิธีท่ีบริษัทจดัการเหน็วา่เหมาะสม เป็นธรรม ตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทกุราย 

 
16.2.3 การจดัสรรหลกัทรัพย์เพ่ือสง่มอบ 
บริษัทจดัการจะคํานวณมลูค่าหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีจะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้กบัผู้ขายคืน
หน่วยลงทนุ โดยคํานวณจากมลูค่ายติุธรรมท่ีบริษัทจดัการใช้คํานวณหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนนัน้ ณ วนัทําการซือ้
ขายหน่วยลงทนุ โดยเทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุท่ีกองทนุรวมต้องจ่ายให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุกบัมลูค่า
ตลาดของพอร์ตการลงทนุ และจดัสรรหลกัทรัพย์ตามสดัส่วนของมลูค่ายติุธรรมของหลกัทรัพย์แต่ละตวัในพอร์ตการ
ลงทนุ ณ วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุ  
 
วิธีการในการคํานวณเพ่ือจดัสรรหลกัทรัพย์ 

1. คํานวณจํานวนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีต้องชําระให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

2. คํานวณสดัสว่นตามมลูค่ายติุธรรมของหลกัทรัพย์แต่ละตวัในพอร์ตการลงทนุ เพ่ือพิจารณาว่าหลกัทรัพย์แต่ละตวั
คิดเป็นสดัสว่นเทา่ใดของพอร์ตการลงทนุทัง้หมด 

3. คํานวณมลูค่าและจํานวนของหลกัทรัพย์ท่ีจดัสรรให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยเทียบตามสดัส่วนของหลกัทรัพย์แต่
ละตวัในพอร์ตการลงทนุกบัจํานวนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

4. แปลงมลูค่าหลกัทรัพย์ท่ีจดัสรรให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้
ราคาตลาดณวนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลกัสากล 

5. เทียบมลูค่าหลกัทรัพย์ท่ีคํานวณตามข้อ4กบัจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุท่ีกองทนุต้องชําระให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
หากมีสว่นตา่ง บริษัทจดัการจะจ่ายสว่นตา่งเป็นเงินสดให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ในกรณีท่ีกองทนุมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกบัการชําระคืนสว่นต่างตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะทําการจ่ายสว่นต่าง
ให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ เม่ือกองทนุมีเงินสดคงเหลือ ณ สิน้วนัทําการใดถดัจากวนันัน้ 
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หมายเหต ุ: สว่นต่างระหว่างมลูค่าเท่ากบัมลูค่าหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีต้องการจดัสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ
หกัด้วยจํานวนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีผู้ขายคืนหน่วยลงทนุพงึได้รับ 

กรณีท่ีมีผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินมากกว่า 1 ราย 
บริษัทจัดการจะดําเนินการจดัสรรหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนนัน้ให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่ละรายด้วยวิธีการ
ข้างต้น 
 
16.2.4 วิธีการสง่มอบ 
บริษัทจดัการจะดําเนินการสง่มอบหลกัทรัพย์ไปยงับญัชีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุเปิดไว้กบับริษัทนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
(broker) หรือผู้ รับฝากหลกัทรัพย์ (custodian) โดยในสว่นท่ีเป็นเงินนัน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการชําระเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุน ตามวิธีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทัง้นี  ้บริษัทจัดการจะส่งมอบ
หลกัทรัพย์และชําระค่าขายคืนในส่วนท่ีเป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัเดียวกบัท่ีบริษัทจดัการชําระ
คา่ขายคืนเป็นเงินให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนๆ 

การชําระเงินหรือทรัพย์สนิอ่ืนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะชําระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีปรากฏ
ช่ือตามทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ เวลาท่ีกําหนด เทา่นัน้ 

 

17. การจัดทาํทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกัดในการโอนหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าท่ีจัดให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ท่ีออกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทนุถกูต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน รวมทัง้การให้สิทธิหรือการจํากดั
สิทธิใดๆ แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อ
ผกูพนัหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีแล้ว 

บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทนุ ใน
กรณีดงันี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมท่ีเสนอขายต่อผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทนุจะทํา
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบนั ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ มีเงินลงทุนสงู ตามท่ีกําหนดในโครงการจัดการ
กองทนุรวม เว้นแตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
(ข) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมท่ีเสนอขายตอ่ผู้ลงทนุสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ และการโอน
หน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามท่ีกําหนดในโครงการ
จดัการกองทนุรวมเว้นแตเ่ป็นการโอนมรดก 
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทนุ ดงันี ้
1. หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนก่อนวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็น
กองทนุรวมหุ้นระยะยาวท่ีจดัตัง้ขึน้ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 
3. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยการลงทนุของกองทนุ 
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18. ข้อจาํกัดการถือหน่วยลงทุนและข้อจาํกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
หากผู้ ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม 
บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไมน่บัคะแนนเสียงสว่นท่ีเกินดงักลา่ว  เว้นแต่เป็นกรณีกองทนุรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ
และหน่วยลงทนุชนิดดงักลา่วมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียว จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วได้เต็มตาม
จํานวนท่ีถืออยู ่

 

19. หลักเกณฑ์และวธีิการในการขอมตขิองผู้ถือหน่วยลงทนุ  

การดําเนินการใดท่ีโครงการจดัการกองทนุรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการ
กองทนุรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบ
ให้ดําเนินการดงักลา่วและมีผลผกูพนัตามมติ 

มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีให้ดําเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินัน้
เสียไป 

ในกรณีท่ีเป็นการขอมติเพ่ือแก้ไขข้อผูกพนัในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคญั ต้องได้รับมติ
พิเศษของผู้ ถือหน่วยลงทนุ (มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคะแนนเสียงได้ไมน้่อยกวา่สามในส่ีของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมด
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุซึง่สง่หนงัสือแจ้งมติและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแตก่รณีท่ีกองทนุรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ การขอมติผู้
ถือหน่วยลงทนุนอกจากจะต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีกําหนดไว้ในข้อผกูพนั 
หรือท่ีกําหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามท่ีกําหนดในประกาศนีแ้ล้ว ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิ่มเติม
ดงัตอ่ไปนีด้้วย 

(1) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุชนิด โดยแตล่ะชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่
เทา่กนั ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดท่ีได้รับผลกระทบ แล้วแตก่รณี 

(2) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดท่ีได้รับผลกระทบ แล้วแตก่รณี 

(3) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดใดชนิดหนึง่ ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดท่ีได้รับผลกระทบ แล้วแตก่รณี 
 

20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเตมิข้อผูกพัน  

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผกูพนัท่ีเป็นไปตามวิธีการท่ีกําหนดไว้ในข้อผกูพนั และมีสาระสําคญัท่ีเป็นไป
ตามและไม่ขดัหรือแย้งกบัพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑ์ท่ีออกโดย
อาศยัอํานาจของกฎหมายดงักลา่ว ให้ถือวา่ข้อผกูพนัสว่นท่ีแก้ไขเพิ่มเติมนัน้มีผลผกูพนัคูส่ญัญา 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัสําคญัต้องได้รับมติพิเศษของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เร่ืองท่ีกระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอยา่งมีนยัสําคญั ให้รวมถงึ 
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(ก) ข้อกําหนดเก่ียวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(ข) ข้อกําหนดเก่ียวกบัการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุ ท่ี ทน. 19/2554 

(ค) ข้อกําหนดเก่ียวกบัการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน  

(ง) ข้อกําหนดเก่ียวกบัการประกนัตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทน. 19/2554 กรณีกองทนุ
รวมมีประกัน และข้อกําหนดเก่ียวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเร่ืองใด ๆ อันมีผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนเสีย
ผลประโยชน์ 

(จ) เร่ืองท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็วา่กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอยา่งมีนยัสําคญั 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี ้ให้มีผลผกูพนัเม่ือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยไม่
ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัให้มีสาระสําคญัสอดคล้องกบัโครงการจดัการกองทนุรวมท่ีแก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน แล้วแตก่รณี หรือ 

(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพนันัน้เหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่
กระทบตอ่สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอยา่งมีนยัสําคญั  

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัไม่ว่ากรณีใด  ต้องกระทําเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือโดยบคุคลผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท
จัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อ
ผกูพนัเปิดเผยไว้ ณ ท่ีทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวมเพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูด้ รวมทัง้
จัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทัง้เหตุผลและความจําเป็นให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงาน
ประจําปีของกองทนุรวม 

 

21. การระงบัข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 

21.1 การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ : ไมมี่ 
 
21.2 รายละเอียดเพิ่มเติม : ไมมี่ 

 
22. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม 

22.1 เง่ือนไขในการเลิกกองทนุ 

22.1.1 หากปรากฏวา่กองทนุรวมใดมีมลูคา่หน่วยลงทนุหรือมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นจํานวนดงันี ้
(1) จํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลงเหลือน้อยกวา่ 35 รายในวนัทําการใด 

(2) มลูค่าหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือ
น้อยกวา่ 50 ล้านบาทในวนัทําการใดและบริษัทจดัการประสงค์จะเลกิกองทนุรวมนัน้ 
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(3) หากปรากฏว่ากองทนุปลายทางท่ีกองทนุไปลงทนุมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิลดลงในลกัษณะใดลกัษณะ
หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุปลายทาง 
ดงักลา่ว หรือ 

(ข) ยอดรวมของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัทําการใดติดต่อกนั คิดเป็นจํานวน
เกินกวา่ 2 ใน 3 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุปลายทาง 

กองทนุปลายทาง หมายความว่า กองทนุท่ีกองทนุรวมหน่วยลงทนุหรือกองทนุรวมฟีดเดอร์ไปลงทนุ ซึ่งมี
ลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์โดยครบถ้วนดงันี ้ 

(1) เป็นกองทนุรวมตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และให้หมายความรวมถึงกองทนุท่ี
มีลกัษณะเป็นการลงทุนร่วมกนัของผู้ลงทุนไม่ว่าจะจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
และไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอ่ืนใด เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์
ตา่งประเทศ (REIT) โครงการจดัการกองทนุ (collective investment scheme) เป็นต้น  
(2) เป็นกองทนุท่ีกองทนุรวมหน่วยลงทนุหรือกองทนุรวมฟีดเดอร์ มีการลงทนุในกองทนุตาม (1) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุตาม (1) นัน้ 
 

22.1.2 เม่ือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจดัการเลิกกองทนุรวมในกรณีท่ีบริษัทจดัการกระทําการ
หรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุรวม หรือไมป่ฏิบติัตามหน้าท่ีของตน 

 
22.1.3 เม่ือได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่เข้าร่วม

ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่สง่หนงัสือ
แจ้งมติและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  

 
22.1.4 บริษัทจดัการจะทําการเลกิกองทนุ หากเกิดเหตกุารณ์ตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะยติุโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หรือหลงัจากสิน้สดุ
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินท่ีได้จากการเสนอขาย       
หน่วยลงทุนครัง้แรกไม่เพียงพอต่อการจัดตัง้กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อ     
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจดัตัง้กองทนุ โดยถือว่าได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการจะคืนเงินให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามข้อกําหนด
ในเร่ืองการคืนเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

(2) เม่ือมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยคํานวณตามมลูคา่ท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้ว
ทัง้หมดลดลงในวนัทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทนุ และ/หรือบริหารจดัการกองทนุให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ของกองทนุได้อย่างเหมาะสม และ/หรือมีเหตใุห้เช่ือได้ว่าเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม และ/หรือปัจจยัอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการ
ขอสงวนสทิธิท่ีจะเลกิกองทนุ โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
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22.1.5 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทนุ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว 

หากเกิดเหตกุารณ์ตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
 

(1) ผู้จดัการกองทนุพิจารณาแล้วเหน็วา่สถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศไมเ่หมาะสม 

(2) กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการนําเงินไปลงทนุในตา่งประเทศ 

(3) กรณีท่ีไม่สามารถลงทนุ และ/หรือเห็นว่าไม่เหมาะสมท่ีจะลงทนุในกองทนุหลกั หรือไม่สามารถหา 
และ/หรือลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศใดๆ ท่ีมีนโยบายการลงทนุท่ีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/
หรือนโยบายการลงทนุของโครงการได้อยา่งเหมาะสม 

(4) กรณีท่ีกองทนุรวมมีจํานวนเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไม่เพียงพอต่อการจดัตัง้กองทนุ
เพ่ือสง่เงินไปลงทนุในตา่งประเทศได้อยา่งเหมาะสม  

(5) กรณีมีเหตใุห้เช่ือได้วา่เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม 

(6) กรณีท่ีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มสงูขึน้มากจนส่งผลกระทบต่อกองทนุอย่างมีนยัสําคญั 
โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยประกาศในช่องทางท่ี
เข้าถงึได้ง่ายและทัว่ถงึ  

 
22.2 การดําเนินการของบริษัทจดัการ เม่ือเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม 
เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาแก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม 
ประกาศ กําหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนั เป็นอย่างอ่ืน ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรสําหรับการเลิก
กองทนุ บริษัทจดัการจะดําเนินการดงันี ้

22.2.1  กรณีกองทนุปรากฏเหตใุห้เลกิกองทนุตามข้อ 22.1.1 (1) (2) บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้เว้นแต่
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 

(1) ยติุการรับคําสัง่ซือ้และคําสัง่ขายคืนหน่วยตัง้แต่วนัท่ีเกิดเหตใุห้เลกิกองทนุ 
(2)  แจ้งให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีเกิดเหตใุห้เลกิกองทนุ โดยวิธีการดงันี ้

 (ก)  แจ้งผู้ ถือหน่วยท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยโดยช่องทางใดๆ ท่ีมีหลกัฐานวา่สามารถติดต่อ   
ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ 

(ข) แจ้งเป็นหนงัสือถงึผู้ดแูลผลประโยชน์ 
(ค)  แจ้งสํานกังานผา่นระบบท่ีจดัไว้บนเวบ็ไซต์ของสํานกังาน 

(3) จําหน่ายทรัพย์สินท่ีเหลืออยูข่องกองทนุเปิดดงักลา่วภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีเกิดเหตใุห้เลิก
กองทนุ เพ่ือรวบรวมเงินเทา่ท่ีสามารถกระทําได้เพ่ือชําระคา่ขายคืนหน่วยให้ผู้ ถือหน่วยโดยอตัโนมติั 

(4) ชําระคา่ขายคืนหน่วยตามสดัสว่นจํานวนเงินท่ีรวบรวมได้ตามข้อ (3) ให้ผู้ ถือหน่วยภายใน 10 วนัทําการ
นบัแต่วนัท่ีเกิดเหตใุห้เลิกกองทนุ และเม่ือได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้ถือว่าเป็นการ
เลกิกองทนุเปิดนัน้ 
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ในกรณีท่ีกองทนุปลายทางมีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิลดลงตามข้อ 22.1.1 (3) บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้
รายละเอียดการดําเนินการ 

การดาํเนินการ ระยะเวลาดาํเนินการ
1  แจ้งเหตท่ีุกองทนุปลายทางมีมลูคา่ทรัพย์สนิลดลง พร้อมแนวทางการ
ดําเนินการของ บริษัทจดัการให้สํานกังานและผู้ ถือหน่วย (แนวทางการดงักลา่ว
ต้องคํานงึถงึประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของผู้ ถือหน่วยโดยรวม) 

ภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีมี
การเปิดเผยข้อมลูของกองทนุ
ปลายทางท่ีปรากฏเหต ุ

2  เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินการตามข้อ 1 ตอ่ผู้ลงทนุทัว่ไป (ดําเนินการ
ให้บคุลากรท่ีเก่ียวข้องเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วด้วย) 

พร้อมข้อ 1 

3  ปฏิบติัตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วนันบัแตว่นัท่ีมีการ
เปิดเผยข้อมลูของกองทนุ
ปลายทางท่ีปรากฏเหต ุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานกังานทราบ ภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ี
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ 

 
เง่ือนไขอ่ืน : 
กรณีท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 22.1.5 และบริษัทจดัการเหน็สมควรเลกิโครงการ บริษัทจดัการจะดําเนินการ ดงันี ้
1. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบผ่านช่องทางใดๆ ท่ีมีหลกัฐานว่า

สามารถติดตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ ก่อนวนัเลกิกองทนุรวมเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ห้าวนัทําการ และ  

2. แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทัง้นี ้ก่อนวนัเลิกกองทนุรวมเป็น
เวลาไมน้่อยกวา่ 5 วนัทําการ และกระทําการด้วยวิธีอ่ืนใดเพ่ือให้ประชาชนรับทราบข้อมลูในเร่ืองดงักลา่วก่อนวนั
เลกิกองทนุรวมเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 วนัทําการ เช่น ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัแหง่ท้องถ่ิน เป็นต้น  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจขอให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาผ่อนผนั หรือสัง่การให้บริษัทจดัการปฏิบติัเป็น
อยา่งอ่ืนได้ สําหรับการดําเนินการเพ่ือชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีมีความจําเป็นหรือสมควร 

 
22.2.2  กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอ่ืนท่ีทราบกําหนดการเลิก
กองทนุลว่งหน้า1 ให้บริษัทจดัการดําเนินการดงันี ้

การดาํเนินการ ระยะเวลาดาํเนินการ
1  แจ้งให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องทราบ 
       1.1  แจ้งเป็นหนงัสือถงึผู้ดแูลผลประโยชน์ 
       1.2  แจ้งสํานกังานผา่นระบบท่ีจดัไว้บนเวบ็ไซต์ของสํานกังาน 
       1.3  แจ้งตลาดหลกัทรัพย์ในกรณีท่ีหน่วยของกองทนุนัน้เป็นหลกัทรัพย์ 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

≥ 5 วนัทําการ 
ก่อนวนัเลกิกองทนุ 

2  ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ ถือหน่วยและผู้ลงทนุทัว่ไปทราบเร่ือง
ดงักลา่ว  

≥ 5 วนัทําการ 
ก่อนวนัเลกิกองทนุ 
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การดาํเนินการ ระยะเวลาดาํเนินการ
3  จําหน่ายทรัพย์สนิท่ีเหลืออยูข่องกองทนุเพ่ือรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝาก
ประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมี
กําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเม่ือทวงถาม 

ให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลกิกองทนุ 

1 ไมใ่ช้กบักองทนุสําหรับผู้ลงทนุในตา่งประเทศ 

 

23. การชาํระบัญชีเม่ือเลิกกองทุน  

บริษัทจดัการจะจดัให้มีการชําระบญัชี โดยจะแต่งตัง้ผู้ ชําระบญัชีท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
เพ่ือทําหน้าท่ีรวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินท่ีคงเหลือจากการชําระหนีส้ินของกองทนุรวมแล้วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
รวมทัง้ทําการอย่างอ่ืนตามแต่จําเป็นเพ่ือชําระบญัชีกองทุนให้เสร็จสิน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบญัชีของกองทนุรวมจะหกัจ่าย
จากทรัพย์สินของกองทนุรวมและผู้ ชําระบญัชีจะดําเนินการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
เท่าท่ีคงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานท่ีปรากฎในทะเบียนผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุ ณ วนัเลกิโครงการ  

เม่ือได้ชําระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ ชําระบญัชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และภายหลงัจากจดทะเบียนเลกิกองทนุรวมแล้ว หากปรากฎว่ายงัมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ ชําระบญัชีจดัการ
โอนทรัพย์สนิดงักลา่วให้ตกเป็นกรรมสทิธิของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

โครงการจัดการกองทุนรวมท่ีผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีแนบท้ายข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัท
จดัการกองทนุรวม ถือเป็นสว่นหนึง่ของข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม 



 

 

 

                                                                                                                                                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยู โอบี (ประเทศไทย) จาํกัด

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ 0-2786-2222  โทรสาร 0-2786-2377 
www.uobam.co.th 


