
 

 

 

ข้อผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ซัสเทนเนเบิล อินฟราสตรัคเจอร์ อคิวติี ฟันด์ 

กบั 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 



ขอผูกพัน

1. บริษัทจัดการ
ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ที่อยู (ภาษาไทย) :

เลขที่ 173/27-30, 32-33 อาคารเอเซียเซ็นเตอร ชั้น 23A, 25 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ที่อยู (ภาษาอังกฤษ) :

173/27-30, 32-33 SOUTH SATHON ROAD, THUNG MAHA MEK, SATHON, Bangkok 10120

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

1. สิทธิของบริษัทจัดการ
(1) ไดรับคาธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม  คาใชจายในการเปนนายทะเบียนหนวยลงทุนในกรณีที่บริษัทจัดการเปนนายทะเบียนของ
กองทุนรวมเอง และคาธรรมเนียมในการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ตามอัตราที่กําหนดไวในโครงการจัดการกองทุนรวม
(2) บอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาดังกลาว โดยไดรับความอนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
(1) จําหนายหนวยลงทุนใหแกสถาบัน หรือประชาชนทั่วไปในราคาที่กําหนดไวในรายละเอียดของโครงการซึ่งไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. และที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน
(2) สั่งใหโอน สั่งใหเปลี่ยนแปลง สั่งใหซื้อขายหลักทรัพยใหเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงคของกองทุนรวมภายในขอบเขตแหงอํานาจ
ของกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดไว
(3) เขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหุน หรือหลักทรัพยอยูเทาที่จําเปน เพื่อรักษาไวซึ่งประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุน
(4) แตงตั้งและถอดถอนผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(5) จัดใหมีผูสอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม โดยถือตามขอกําหนดแหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เรื่อง หลักเกณฑการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย
(6) แตงตั้งผูชําระบัญชีกองทุนรวม โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อมีการยุติหรือเลิกกองทุนรวม
(7) แตงตั้งและถอดถอนนายทะเบียนผูถือหนวยลงทุน
(8) แตงตั้งและถอดถอนที่ปรึกษาการลงทุน (ถามี)
(9) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีจัดการเกี่ยวกับการเพิ่มวันเวลาทําการขายและรับซื้อ
คืนหนวยลงทุน และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของ โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน
(10) จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนกองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผูดูแลผล
ประโยชนของกองทุนรวม
(11) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพยตาง ๆ ใหเปนไปตามขอกําหนดของประกาศคณะกรรมการ กลต. และหรือประกาศ
สํานักงาน ก.ล.ต. และตามวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนของโครงการ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของ ผูถือหนวยลงทุนเปนหลัก
(12) สั่งจายคาใชจายที่เกิดขึ้นแกกองทุนรวมตามที่ระบุไวในหัวขอ “คาธรรมเนียมหรือคาใชจาย” โดยหักจากกองทุนรวมตามอัตราที่ระบุไว
ในโครงการ
(13) แกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด
(14) ดําเนินการตามโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งไดรับอนุมัติตลอดจนขอผูกพันที่ทําไวกับผูถือหนวยลงทุน ตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน
อยางเครงครัด
(15) จัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนรวม ใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(16) แจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการแตงตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทุนรวม
ตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหมีการแตงตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงภายหลังได ทั้งนี้ภายใน 
15 วัน นับตั้งแตวันถัดจากวันที่มีการแตงตั้งหรือเปลี่ยนแปลง
(17) จัดใหมีการฝากทรัพยสินของกองทุนรวม โดยแยกตางหากจากทรัพยสินอื่นไวกับผูดูแลผลประโยชนกองทุนรวม
(18) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไวโดยถูกตองครบถวน



(19) จัดใหไดมาซึ่งผลประโยชนที่ไดจากการนําทรัพยสินของกองทุนรวมไปลงทุน และนําผลประโยชนดังกลาวฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน
กองทุนรวม
(20) จัดใหนายทะเบียนออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด
(21) ไมกระทําการใดๆ อันมีลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนแกผูถือหนวยลงทุน
(22) ไมกูยืมเงินในนามของกองทุนรวม  หรือกอใหเกิดภาระผูกพันใดๆ แกทรัพยสินของกองทุนรวม
(23) จัดทําหนังสือชี้ชวนกองทุนรวมใหมทุกรอบปบัญชี  รายงานทุกรอบปบัญชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปบัญชี ทั้งนี้ ให
สอดคลองกับประกาศที่เกี่ยวของ และจัดใหมีรายงานของรอบระยะเวลาลาสุดไว ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดตอทุก
แหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ฯลฯ ที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุน  เพื่อใหผูลงทุนสามารถตรวจดูได และจัดสําเนาใหเมื่อรองขอ
(24) คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน ตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ประกาศกําหนด
(25) ยื่นคําขอแกไขเพิ่มเติมทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดทายของแตละเดือนภายในวันที่ยี่สิบของเดือนถัดไป ในกรณีที่มีการจําหนาย
หนวยลงทุนของกองทุนเปดเพิ่มเติม โดยบริษัทจัดการนําสงรายงานดังกลาวผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน
(26) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําไดภายในขอบเขตของกฎหมาย
(27) ยกเลิกกองทุนรวมตามที่กําหนดไวในหัวขอ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
(28) เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และผูชําระบัญชีจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว บริษัทจัดการ
จะรับมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนรวม และเก็บรักษาเปนเวลาไมนอยกวา 10 ป นับตั้งแตวันถัดจากวันจดทะเบียนเลิก
กองทุนรวม
(29) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหบรรลุถึงซึ่งวัตถุประสงคของกองทุนรวม  และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
(30) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวมใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ  ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(31) ปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และที่จะมีแกไขเพิ่มเติมตอไปที่กําหนดใหเปนหนาที่ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามขอผูกพัน โครงการจัดการกองทุน กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจตลาดหลักทรัพยแหงกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ในกรณีที่ขอกําหนดในขอผูกพันหรือโครงการ
จัดการกองทุนรวมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนไดดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุน ไดปฏิบัติใหเปนไปตามขอผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแลว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ : -
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไมวาโดยคําสั่งของสํานักงานหรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมตองดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมเขาทําหนาที่ตอไปไดซึ่ง
รวมถึงการสงมอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหแกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม

2. ผูดูแลผลประโยชน
ชื่อ : ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
ที่อยู :

เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

1. สิทธิของผูดูแลผลประโยชน

(1) ไดรับคาธรรมเนียมจากกองทุนรวม สําหรับการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามสัญญาจัดตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม

(2) บอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาดังกลาว โดยไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(3) ฟองรองบริษัทจัดการแทน และเพื่อผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวภายใตหัวขอ “หนาที่ และความ
รับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน”



2. หนาที่ และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน

(1) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งที่มีอยูในปจจุบันและที่จะมีแกไข
เพิ่มเติมในอนาคตโดยเครงครัด

(2) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพยสินของกองทุนรวมออกจากทรัพยสินของผูดูแลผลประโยชนและ
ทรัพยสินของลูกคาอื่นจนกวาจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน รวมถึงการรับเงินตางๆ

ที่กองทุนจะพึงไดรับจากการจัดตั้งและดําเนินงานของกองทุน เชน เงินจองซื้อหนวยลงทุน เงินปนผล และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย เงินได
จากการจําหนายหรือเวนคืนหลักทรัพย และเงินอื่นใดของกองทุน และนําเขาไวในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีทรัพยสินของกองทุน พรอม
ทั้งดูแลใหการเบิกจายทรัพยสินของกองทุนรวมเปนไปตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม

(3) ดําเนินการรับมอบ สงมอบ จําหนายจายโอน และแปลงสภาพหลักทรัพยตางๆ ซึ่งเปนทรัพยสินของกองทุนรวมตามคําสั่งของบริษัท
จัดการเมื่อเห็นวามีหลักฐานถูกตองแลว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาคาหลักทรัพยดังกลาว

(4) จัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุนรวม และรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนรวมที่รับฝากไว

(5) จายเงินอันเปนคาใชจายตางๆ ของกองทุนรวมตามคําสั่งของบริษัทจัดการ

(6) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวม เพื่อผลประโยชนในการเขาประชุมผูถือหุน หรือหลักทรัพย การรับเงินปนผล การรับดอกเบี้ย 
การรับสิทธิในการจองซื้อหุนเพิ่มทุน และ/หรือหลักทรัพย และ/หรือหนวยลงทุนและสิทธิประโยชนอื่นใดที่กองทุนรวมพึงจะไดรับ รวมทั้ง
ดําเนินการรับหรือจายเงินตามสิทธินั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปนผูใชสิทธิในการประชุมผูถือหุนแทนกองทุนรวม

(7) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบเปนหนังสือสถานะหลักทรัพยที่จะตองปดโอน หรือกําลังอยูในระหวางทําการปดโอนในชื่อของ
กองทุนรวมเพื่อประโยชนของกองทุนรวม

(8) จัดทํารายงานดังตอไปนี้เปนลายลักษณอักษรสงใหบริษัทจัดการ

(8.1) รายงานรายละเอียดรับจายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พรอมยอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน และคํานวณดอกเบี้ยคางรับ

(8.2) รายงานเปนรายวันเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทของ หลักทรัพย และตามสถานภาพของหลักทรัพย พรอม
คํานวณดอกเบี้ยคางรับ

(8.3) รายงานรายละเอียดเจาหนี้คาซื้อหลักทรัพยและลูกหนี้คาขายหลักทรัพย

(8.4) รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเปนรายเดือน



(8.5) รายงานเงินปนผลคางรับของกองทุนรวม

(9) รับรองความถูกตองในการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ราคาขายหนวย
ลงทุนของกองทุนรวม และการคํานวณหนวยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออก

หนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุน และจํานวนหนวยลงทุนที่ลดลงจากการขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน ที่บริษัทจัดการได
คํานวณไว และสงใหผูดูแลผลประโยชนรับรองเมื่อเห็นวาถูกตองแลว

(10) รับรองรายงานการแกไขมูลคา หรือราคาหนวยลงทุนยอนหลัง และรายงานการชดเชยราคา ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองตาม
เกณฑที่กําหนด โดยสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(11) ทําการรับรองในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองอันมีสาเหตุเนื่องมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได เชน จากราคาหลักทรัพย
ตามราคาตลาดครั้งสุดทายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตอง

(12) ทําการรับรองรายละเอียดโครงการที่แกไขเพิ่มเติม ในการแกไขเพิ่มเติมโครงการที่มีลักษณะเปนการใหประโยชนตอผูถือหนวยลงทุน
ของกองทุนรวม หรือเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือสํานักงานกําหนด

(13) ทําการรับรองผลการนับมติ ในการแกไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏวามติเสียงขางมากหรือมติพิเศษมี
จํานวนไมเกินรอยละ 55 หรือไมเกินรอยละ 80 ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน หรือของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(14) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมตามราคาที่เปนธรรมในกรณีที่วิธีการคํานวณ
มูลคาทรัพยสินตามปกติ ทําใหมูลคาทรัพยสินไมเหมาะสมกับสภาวการณในขณะคํานวณมูลคา หรือกรณีที่เปนทรัพยสินนอกจากที่กําหนด
ไวในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(15) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการ และจัดทํารายงานในเรื่องดังกลาว พรอมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐาน

ที่ไดใหความเห็นชอบ และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลันทุกครั้งที่บริษัทจัดการ

เลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อเห็นวามีเหตุ
จําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพย หรือทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางสมเหตุสมผล

(16) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการในการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืน

หนวยลงทุนที่ไดรับไวแลว หรืออาจหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนได เมื่อเห็นวามีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย 
โอนหลักทรัพย หรือทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางสมเหตุสมผล ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางเปนธรรมและ
เหมาะสม หรือมีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน

(17) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการ ในกรณีที่กองทุนรวมไมสามารถชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนได และผูถือ



หนวยลงทุนที่สั่งขายคืนหนวยลงทุนตกลงที่จะรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจ
ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นได

(18) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการเปนลายลักษณอักษรในการทําธุรกรรมเพื่อกองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวของ โดยธุรกรรมนั้นไมมีราคา
ตลาดหรือใชราคาอื่นที่ไมเปนไปตามราคาตลาด กอนการทําธุรกรรมในแตละครั้ง

(19) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการในการรับชําระหนี้เพื่อกองทุนดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันแทนการชําระหนี้ดวยเงินสดตาม
ตราสารแหงหนี้

(20) ใหความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการ เพื่อประกอบกับขอมูลอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเปนผูจัดหาในการจัดทํา
รายงานดังตอไปนี้

(20.1) รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปบัญชีหรือปปฏิทิน โดยสงใหบริษัทจัดการภายใน 30 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นรอบ
ระยะเวลาหกเดือนดังกลาว

(20.2) รายงานทุกรอบปบัญชี โดยสงใหบริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแตวันสิ้นปบัญชีนั้น

(21) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติการใหเปนไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม และขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ 
มาตรา 125 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกลาวทั้งในปจจุบันและที่จะแกไขเพิ่มเติมในอนาคตโดยเครงครัด หากบริษัทจัดการมิได
ปฏิบัติตามใหแจงบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวม 
หรือไมปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 125 ผูดูแลผลประโยชนจะทํารายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวโดยละเอียด และสงใหสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน นับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูถึงเหตุการณดังกลาว

(22) แจงใหบริษัทจัดการทราบ ในกรณีที่บริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยรวมถึงประกาศ
หลักเกณฑที่ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกลาว

(23)  ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตน หรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท
จัดการ ทั้งนี้เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คาใชจายในการฟองรอง
บังคับคดีเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวม ใหเรียกรองจากทรัพยสินของกองทุนรวม

(24) ในกรณีที่มีการยกเลิกโครงการ เมื่อยกเลิกโครงการแลวหนาที่ผูดูแลผลประโยชนจะสิ้นสุดเมื่อผูชําระบัญชีไดจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม 
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในชวงระยะเวลาที่การชําระบัญชี

ยังไมสิ้นสุดผูดูแลผลประโยชนจะปฏิบัติหนาที่ตางๆ ดังนี้

(24.1) รับฝากทรัพยสินของกองทุนรวมจนกวาจะจดทะเบียนเลิกกองทุน

(24.2) ดูแลและตรวจสอบใหผูชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และ
ประกาศคณะกรมการ ก.ล.ต. เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม ในกรณีที่ผูชําระบัญชีกระทําการหรืองดเวน
กระทําการตามมาตราดังกลาว



จนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวม ผูดูแลผลประโยชนจะรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมชักชา

(25) หนาที่อื่นใดที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุน หรือตามที่กฏหมายเกี่ยวกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือกฏหมาย ก.ล.ต. 
กําหนด โดยปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งที่
มีอยูในปจจุบันและที่จะแกไขเพิ่มเติมในอนาคต

(26) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดเปนสมาชิกศูนยรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศที่บริษัทจัดการประสงคจะลงทุนในหรือมีไวซึ่ง
หลักทรัพยนั้น ผูดูแลผลประโยชนจะทําสัญญาแตงตั้งผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศ ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่สํานักงานประกาศ
กําหนดเปนตัวแทนในการทําหนาที่ฝากหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน

ผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม และตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนาที่ดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู
ดูแลผลประโยชน ผูดูแลผลประโยชนรายเดิมมีหนาที่ดําเนินการตามที่จําเปน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรายใหม สามารถปฏิบัติหนาที่ตอไป
ได ซึ่งการดําเนินการดังกลาวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกตอง และครบถวนของสิ่งที่สงมอบใหผูดูแลผลประโยชน
รายใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน
ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนกระทําการ งดเวนกระทําการ หรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ในการดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ผูถือ
หนวยลงทุนอาจใชสิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในการ
ฟองรองบังคับคดีกับผูดูแลผลประโยชนเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงได
ผูดูแลผลประโยชนตองไมกระทําการอันเปนการขัดกับผลประโยชนของกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนไมวาการกระทํานั้นจะเปนไปเพื่อ
ประโยชนของผูดูแลผลประโยชนเองหรือประโยชนของผูอื่น เวนแตเปนการเรียกคาตอบแทนในการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนหรือเปน
การดําเนินการในลักษณะที่เปนธรรม และไดเปดเผยขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนทราบกอนอยางเพียงพอแลว โดยผูถือหนวยลงทุนที่ไดทราบ
ขอมูลดังกลาวมิไดแสดงการคัดคาน
ในกรณีที่การดําเนินการใดตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมดําเนินการขอมติใหผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจ
ดําเนินการตามที่จําเปน เพื่อขอมติของผูถือหนวยลงทุนได
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน :

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชนไดภายใตเงื่อนไขเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทั้งหมด ดังตอไปนี้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกระทําได
ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน

(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่ง มีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน โดยบอกกลาวให
อีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดตกลงไว บริษัทจัดการหรือผู
ดูแลผลประโยชนอาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลา
ไมนอยกวา 30 วัน

(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื่นใดอันจะมีผลเปนการเพิ่ม
ภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชนมากกวาภาระหนาที่ที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน และผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะ
รับหนาที่ดังกลาวตอไป ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนา
เปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน

(4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติโดยเสียงขางมากซึ่งคิดตามมติของผูถือหนวยลงทุนที่มีคะแนนเสียงขางมากของจํานวนหนวยลงทุน
ทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งสง
หนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน ทั้งนี้การบอกเลิกสัญญาจะตองบอกกลาว



ลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน

(5) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทุนรวม หรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของกับกองทุนรวมไปเปดเผย หรือ
ใชในทางที่กอหรืออาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอกองทุนรวม หรือกอใหเกิดประโยชนแกผูดูแลผลประโยชนเอง บริษัทจัดการสามารถ
บอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหผูดูแลผลประโยชนทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 15 
วัน

(6) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติขอหนึ่งขอใดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผูดูแลผล
ประโยชนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนจัดการแกไขใหถูกตองภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันถัดจากวันที่
บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะสั่ง
การเปนอยางอื่น โดยบริษัทจัดการจะแจงการแกไขดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจาก
วันที่ไดแกไขเสร็จสิ้น แตหากผูดูแลผลประโยชนมิไดมีการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนผูดูแล
ผลประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาใหแกไข และเมื่อไดรับอนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว บริษัทจัดการจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนรายใหมแทนผูดูแลผลประโยชนเดิมโดยพลัน

ถาการเปนผูดูแลผลประโยชนหมดหนาที่ลงตามขอใดขอหนึ่งของเรื่อง “เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน” ผูดูแลผลประโยชนนั้นจะ
ตองทําหนาที่ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตอไปอยางสมบูรณจนกวาจะจัดการโอนทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุน
รวมนั้น ตลอดจนถึงการดําเนินการอื่นใดที่จําเปนเพื่อใหการโอนทรัพยสินและเอกสารทั้งหลายเปนไปโดยเรียบรอยใหแกผูดูแลผลประโยชน
รายใหมจะเสร็จสิ้น และผูดูแลผลประโยชนรายใหมสามารถทําหนาที่ไดทันที ทั้งนี้ภายในระยะเวลาอันสมควร เวนแตบริษัทจัดการหรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีคําสั่งเปนอยางอื่น

ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวม หรือผูถือหนวยลงทุนที่ไมเขาขอยกเวนใหกระทําได
หากเปนกรณีที่มีนัยสําคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได
สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)

ที่อยู : สํานักงานเลขที่  3000  ถนนพหลโยธิน  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900

โทรศัพท 0-2299-2668  โทรสาร 0-2242-3497 หรือ 0-2242-3679
หรือผูรับฝากทรัพยสินใดๆ ที่ผูดูแลผลประโยชนจะแตงตั้งขึ้น

3. นายทะเบียนหนวยลงทุน
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ที่อยู :

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร เลขที่ 173/27-30, 32-33

ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377หรือบุคคลอื่นใดที่ไดรับอนุญาตใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยจากคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.โดยบริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ



4. ผูจัดจําหนาย : -

5. ผูดูแลสภาพคลอง (Market Maker) : -

6. ผูลงทุนรายใหญ (Participating Dealer) : -

7. ที่ปรึกษาการลงทุน
ชื่อ : UOB ASSET MANAGEMENT LTD
ที่อยู :

80 Raffles Place #03-00 UOB Plaza 2 Singapore 048624

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

(1) สิทธิของที่ปรึกษาการลงทุน
ไดรับคาธรรมเนียมสําหรับการทําหนาที่เปนที่ปรึกษาการลงทุนตามสัญญาจัดตั้งที่ปรึกษาการลงทุน

(2) หนาที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทุน
(2.1) ใหคําแนะนําและขอเสนอในเรื่องตางๆที่ เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุนแกบริษัทจัดการหรือกองทุน เชน ภาวะ
เศรษฐกิจ ภาวะตลาดหลักทรัพยตลาดการเงิน การเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย และเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในและตางประเทศ รวม
ถึงใหคําแนะนําในการจัดสรรนํ้าหนักการลงทุน (Allocation) แกกองทุน ซึ่งมีผลกระทบตอการดําเนินงานของกองทุนรวมทั้งปฏิบัติหนาที ่
ตามที่กําหนดในสัญญาที่ปรึกษาการลงทุน ทั้งนี้ ที่ปรึกษาการลงทุนไมมีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแตอยางใด
(2.2) เก็บรักษาขอมูลที่ไดลวงรูมาอันเนื่องจากการปฏิบัติตามสัญญาที่ปรึกษาการลงทุนเปนความลับและจะไมเปดเผยใหบุคคลใดๆ ทราบ 
เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดโดยชัดแจงใหเปดเผย หรือโดยความยินยอมของบริษัทจัดการ
(2.3) พนักงานลูกจางหรือบุคคลอื่นใดที่ทํางานใหแกที่ปรึกษาการลงทุนตองไมกระทําการใดๆ หรืองดเวนการกระทําการใดๆอันเปนการ
เปดเผยหรือใชประโยชนจากขอมูลที่ไดรับจากการปฎิบัติหนาที่ เปนที่ปรึกษาการลงทุน
(2.4) ไมกระทําการใดๆ หรืองดเวนการกระทําการใดๆ ที่กอหรืออาจกอใหเกิดขอขัดแยงทางผลประโยชนกับกองทุนและ/หรือบริษัทจัดการ
รวมถึงการจะตองปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑที่มีอยูแลวและที่จะมีขึ้นในภายหนาโดยเครงครัด
(2.5) ที่ปรึกษาการลงทุนจะตองรับผิดตอความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการลดมูลคาของกองทุนในกรณีที่มีความสูญเสียความเสียหาย 
หรือการลดมูลคาของกองทุนดังกลาวเกิดจากการประพฤติมิชอบ ฉอฉล ไมสุจริต ประมาท เลินเลอ หรือไมประพฤติตามขอกําหนดหรือ
เงื่อนไขใดๆ ตามที่ระบุไวในสัญญาที่ปรึกษาการลงทุนหรือฝาฝนคําสั่งโดยชอบที่เปนลายลักษณอักษรของบริษัทจัดการ
(2.6) หนาที่อื่นใดตามที ระบุไวในสัญญาแตงตั้ง

หมายเหตุ :

บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญทางดานธุรกิจและการลงทุน ใหเปนที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุนเพื่อใหคําแนะนําใน
เรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุน เพื่อใหบริหารจัดการกองทุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ที่ปรึกษาการลงทุนที่บริษัทจัดการอาจจะแตงตั้งขึ้นดังกลาวนั้น จะไมมีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต
อยางใด โดยเมื่อบริษัทจัดการแตงตั้งที่ ปรึกษาการลงทุนแลว บริษัทจัดการจะดําเนินการแจงชื่อที่ปรึกษาการลงทุนดังกลาวไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตอไป

8. ที่ปรึกษากองทุน : -

9. ผูประกัน : -

10. ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) : -

11. คณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน : -

12. Prime Broker -

13. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน
สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :

ถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวใน
หัวขอเรื่อง “การรับซื้อคืนหนวยลงทุน” ในโครงการจัดการกองทุนรวม



สิทธิในการรับเงินปนผล :

ไมมี

สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :

หนวยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบปกติ และชนิดรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ
(1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด
(2) ขั้นตอนในการโอนหนวยลงทุน
(ก) ผูถือหนวยลงทุนจะตองกรอกใบคําขอโอนหนวยลงทุนใหถูกตองครบถวน พรอมชําระคาโอนตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม 
โดยผูถือหนวยลงทุนจะตองดําเนินการขอโอนหนวยลงทุนดวยตนเองที่สํานักงานของบริษัทจัดการ
(ข) ในกรณีที่ผูรับโอนยังไมเคยมีบัญชีหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองกรอกใบเปดบัญชีหนวยลงทุนใหถูกตองครบถวน พรอม
ทั้งยื่นเอกสารที่เกี่ยวของตามรายละเอียดที่ระบุไวในใบเปดบัญชี และสงมอบใหกับบริษัทจัดการ
(ค) บริษัทจัดการจะตรวจสอบความถูกตองของเอกสารทั้งหมด และสงมอบเอกสารใบตอบรับคําขอโอนใหกับผูถือหนวยลงทุนเปนหลักฐาน
(ง) บริษัทจัดการจะดําเนินการใหนายทะเบียนบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุน พรอมทั้งจัดทําหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนและนําสง
ใหผูถือหนวยลงทุนทันทีที่การบันทึกขอมูลการโอนเสร็จสิ้นลง

หนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม
ผูถือหนวยลงทุนไมสามารถโอนหนวยลงทุนได ดังนั้น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของ
กองทุน

ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน :

หนวยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบปกติ และชนิดรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ
ตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
และ/หรือ ที่แกไขเพิ่มเติม

หนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม
ผูถือหนวยลงทุนไมสามารถโอนหนวยลงทุนได ดังนั้น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนของ
กองทุน

สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :

ในกรณีของกองทุนที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุนเพื่อการใดๆจะเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1)  ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนไมเทากัน ตองได
รับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(2)  ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(3)  ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของจํานวนหนวย
ลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อใหบริษัทจัดการทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีมติโดยเสียงขาง
มากหรือมติพิเศษ แลวแตกรณี ทั้งนี้บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะ
กรรมการก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัท
จัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน (omnibus account) ตองไมนับคะแนนเสียง
ของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนกรณีกองทุน
รวมที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดัง
กลาวไดเต็มตามจํานวนที่ถืออยู

สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีการชําระบัญชีตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ระบุไวในหัวขอ "การเลิกกองทุนรวม" 



สิทธิประโยชนอื่นๆ :

สิทธิในการจํานําหนวยลงทุน หนวยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบปกติ และชนิดรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ
ผูถือหนวยลงทุนสามารถนําหนวยลงทุนรวมไปจํานําไดตามกฎหมาย แตทั้งนี้นายทะเบียนหนวยลงทุนจะรับจดทะเบียนการจํานําใหแกผูรับ
จํานําเฉพาะที่เปนสถาบันการเงิน และหนวยงานของราชการเทานั้น

หนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม
ไมสามารถนําหนวยลงทุนไป จํานํา หรือนําไปเปนประกันได

รายละเอียดเพิ่มเติม :

-

ผูถือหนวยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไมเกินคาหนวยลงทุนที่ยังสงใชแกบริษัทจัดการกองทุนรวมไมครบ
การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไมวาในทอดใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวย
ลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกําหนดในขอผูกพันซึ่งลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวม
โดยชอบ
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจายผลประโยชนตอบแทน และคืนเงินทุนไดไมเกินไปกวาสวนของทุนของกองทุน
รวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบงชนิดของหนวยลงทุน สิทธิในการไดรับประโยชนตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผูถือหนวยลงทุน
แตละชนิดตองเปนไปตามขอกําหนดของหนวยลงทุนชนิดนั้น ๆ ดวย

14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :
- ใบหนวยลงทุน
- ระบบไรใบหนวยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน
- อื่นๆ :

รูปแบบอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกําหนด

เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :

บริษัทจัดการจะใชระบบไรใบหนวยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งเปนเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนแตละราย เวนแตผูถือหนวยลงทุนรองขอ และ/หรือ บริษัทจัดการ
เห็นสมควรใหมีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนรูปแบบอื่นเพิ่มเติมได โดยจะดําเนินการตามหลักเกณฑดังนี้

1. หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน
(1) เมื่อสิ้นสุดการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก นายทะเบียนหนวยลงทุนจะจดแจงชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนให
เปนผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน เพื่อจัดสงใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 15 วัน
ทําการ นับตั้งแตวันทําการถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันที่คํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานตางๆ จะจัดสงโดยทาง
ไปรษณีย หรือใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเปนผูมอบให  และ/หรือ ชองทางใดๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยลงทุนได
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนตั้งแต 2 คนขึ้นไป แตไมเกิน 4 คน ถือหนวยลงทุนรวมกัน บริษัทจัดการจะจดแจงชื่อผูถือหนวยลงทุนเหลานั้นเปน
ผูถือหนวยลงทุนรวมกันในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และเปนผูรับเงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุนหรือเงินปนผล (ถามี) รวมกัน โดยจะ
ถือเอาบุคคลที่มีชื่อตามเงื่อนไขการลงนามในคําขอเปดบัญชีหนวยลงทุนเปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญ
ของกองทุน
(2) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อและ/หรือขายคืนหนวย
ลงทุน ดังนั้นบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหนวยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหนวย
ลงทุนที่สงใหผูถือหนวยลงทุนฉบับลาสุดเปนรายการที่เปนปจจุบันและถูกตอง พรอมทั้งดําเนินการใหมีการสงมอบหนังสือรับรองสิทธิใน
หนวยลงทุนเพื่อเปนการยืนยันจํานวนหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อทางไปรษณีย และ/หรือ ชองทางใดๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือ
หนวยลงทุนได ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน



(3) หากปรากฏขอผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองทําการทักทวงขอผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับ
ตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน
(4) ในกรณีที่บัญชีกองทุนของผูถือหนวยลงทุนไมมีมูลคาคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไมมีการติดตอใชบริการเปนเวลานานติดตอกันเกิน 1 
ป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดบัญชีดังกลาวโดยไมตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมวาดวยเหตุผลใดๆ

2. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการบันทึกชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และในสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหนวยลงทุน
(2) นายทะเบียนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐานเพื่อยืนยันการทํารายการซื้อหรือขายคืน
หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน โดยจะถือเปนเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนได ตอเมื่อนายทะเบียนไดดําเนินการจัดสรร
หนวยลงทุนเปนที่เรียบรอยแลว โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถติดตอขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผู
สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของทาน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวย
ลงทุนเฉพาะกลุมกอน โดยบริษัทจัดการจะทําจดหมายแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการ กอนที่บริษัทจัดการ
เริ่มใหบริการสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
(3) ผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ที่จะตองนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนมาใหบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของทาน
บันทึกรายการซื้อขายหนวยลงทุนใหเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนมาบันทึก
รายการใหเปนปจจุบันไดตั้งแตวันทําการถัดจากวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวย
ลงทุนมาบันทึกรายการใหเปนปจจุบัน ใหถือเอาขอมูลที่บันทึกไวในระบบนายทะเบียนเปนขอมูลที่ถูกตอง
(4) ผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนที่รองขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการกําหนด
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายใหบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนอื่น สามารถออกสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนได ซึ่งบริษัทจัดการจะปดประกาศไวที่สํานักงานของบริษัทจัดการลวงหนาอยางนอย 7 
วันทําการ

3. ใบหนวยลงทุน
(1) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกใบหนวยลงทุน (Scrip) ใหกับผูถือหนวยลงทุนเฉพาะในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนรองขอใหบริษัทจัดการ
ออกใบหนวยลงทุน เพื่อนําไปใชหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทั้งนี้ ในการออกใบหนวยลงทุนทุก
กรณีจะกระทําเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรเทานั้น โดยมีขั้นตอน ดังนี้
(ก) ผูถือหนวยลงทุนกรอกใบคําขอใหออกใบหนวยลงทุน ซึ่งขอรับไดจากนายทะเบียนหนวยลงทุน
(ข) ยื่นใบคําขอใหออกใบหนวยลงทุน พรอมชําระคาธรรมเนียมในการออกใบหนวยลงทุนตอนายทะเบียนหนวยลงทุน
(ค) นายทะเบียนหนวยลงทุนโดยไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุน ตามจํานวน
หนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนกรอกจํานวนหนวยลงทุนในใบคําขอมากกวาจํานวนหนวย
ลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะใหออกใบหนวยลงทุน
สําหรับหนวยลงทุนจํานวนเทาที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น
(ง) ใบหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการออกใหผูถือหนวยลงทุนจะมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดซึ่งจะระบุชื่อผูถือหนวย
ลงทุน โดยในใบหนวยลงทุนจะตองมีลายมือชื่อกรรมการ
ผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื่อนายทะเบียนหนวยลงทุน หรือใชเครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธี
อื่นใดตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจะอนุญาตใหทําได จึงจะถือวาใบหนวยลงทุนถูกตองและมีผลสมบูรณตาม
กฎหมาย
ผูถือหนวยลงทุนที่มีใบหนวยลงทุน หากจะขายคืนหนวยลงทุนจํานวนดังกลาว จะตองนําใบหนวยลงทุนมาสงมอบคืนแกบริษัทจัดการหรือ
นายทะเบียนหนวยลงทุน เพื่อโอนเขาระบบไรใบหนวยลงทุน (Scripless) กอนจึงจะขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวได
(2) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกและสงมอบใบแสดงรายการ (Account Statement) ซึ่งไดรับการปรับปรุงรายการใหเปนปจจุบัน ณ 
วันทําการสุดทายของทุกไตรมาสตามปปฏิทินใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันดังกลาว
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งใหกับผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวย
ลงทุน เชนหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน และ/หรือรูปแบบที่มีการเปลี่ยนแปลง แกไข หรือ
เพิ่มเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด โดยผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนสามารถรองขอเปลี่ยนรูปแบบ
ของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนไดภายหลัง ตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรูปแบบและ/หรือเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน และระยะเวลาการสงมอบได
บริษัทจัดการอาจจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม และ/หรือแกไขวิธีการจัดสงเอกสาร ขอมูล หรือรายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกองทุนให
กับผูถือหนวยลงทุนแตกตางไปจากเดิม อาทิเชน บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดสงเอกสาร ขอมูล หรือรายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกองทุน
ผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส เชน จัดสงผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของบริษัทจัดการ หรือ การจัดสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (email) 
เปนตน และ/หรือจัดสงใหในรูปแบบขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสอื่น หรือวิธีการอื่นใดตามที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความจํานงไว แลวแตกรณี 
ทั้งนี้ สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนที่ไดรับผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส และ/หรือวิธีการอื่นใด ตามที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดง
ความจํานงไว ผูถือหนวยลงทุนสามารถใชแทนหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนตามปกติได



อนึ่ง กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความจํานงในการรับเอกสาร ขอมูล หรือรายงานตางๆ เกี่ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ่งขางตน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสงเอกสาร ขอมูล หรือรายตางๆ ใหผูถือหนวยลงทุนตามวิธีที่ไดแสดงความจํานงไวเทานั้น จนกวาจะมีคําสั่ง
เปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น ดังนั้น ผูถือหนวยลงทุนจึงควรตรวจสอบใหแนใจวาไดรับขอมูลเกี่ยวกับกองทุนครบถวน ตามวิธีหรือชองทางที่ผู
ถือหนวยลงทุนไดแสดงความจํานงไวกับบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถใชอางอิงตอ
บริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดทําใบหนวยลงทุนมอบใหแกผูถือหนวยลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :

ไมมี

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน :

16.1 บริษัทจัดการจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินไดในกรณีที่บริษัทจัดการไม
สามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน หรือกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนตกลงรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสิน
อื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการไดรับมติพิเศษใหชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินได รวมถึงกรณีอื่นใดที่
เปนไปตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด โดยบริษัทจัดการจะกําหนดขั้นตอนการดําเนินการตอไป ซึ่งขั้นตอนที่กําหนดตองสามารถ
ปฏิบัติไดจริงและเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนทุกราย

16.2 การชําระคารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน
16.2.1 หลักเกณฑในการเลือกชําระคารับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินสด  ใน
กรณีใดตอไปนี้ 
(1) กองทุนรวมไมสามารถชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนได และ
(2) ผูถือหนวยลงทุนที่สั่งขายคืนหนวยลงทุนตกลงที่จะรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน

16.2.2 การจัดสรรหลักทรัพยหรือทรัพยสินเพื่อชําระคาขายคืนหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะยึดหลักใหมีการดําเนินการที่เหมาะสม เปนธรรม ตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเปนสําคัญ โดยจะพิจารณาจาก
ปจจัย ดังตอไปนี้ 
1. มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยหรือทรัพยสิน (mark to market) 
2. อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ลงทุน (duration) 
3. สัดสวนการลงทุน 
4. สภาพคลอง 
5. อันดับความนาเชื่อถือ (credit rating)
ในกรณีที่มีขอจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น เชน หนวยการซื้อขาย (Board lot)ขั้นตํ่าหรือหนวยหรือมูลคาซื้อขายขั้นตํ่า
ของตราสารอื่นๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพยไมมีสภาพคลองเนื่องจากมีเงื่อนไขที่ทําใหไมสามารถแบงหลักทรัพยหรือทรัพยสินได หรือไม
สามารถโอนเปลี่ยนมือได เปนตน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพยหรือทรัพยสินตามวิธีที่บริษัทจัดการเห็นวาเหมาะสม 
เปนธรรม ตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

16.2.3 การจัดสรรหลักทรัพยเพื่อสงมอบ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคาหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นที่จะนํามาชําระเปนคาขายคืนหนวยลงทุนใหกับผูขายคืนหนวยลงทุน โดยคํานวณ
จากมูลคายุติธรรมที่บริษัทจัดการใชคํานวณหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นนั้น ณ วันทําการซื้อขายหนวยลงทุน โดยเทียบจํานวนเงินคาขายคืน
หนวยลงทุนที่กองทุนรวมตองจายใหกับผูถือหนวยลงทุนกับมูลคาตลาดของพอรตการลงทุน และจัดสรรหลักทรัพยตามสัดสวนของมูลคา
ยุติธรรมของหลักทรัพยแตละตัวในพอรตการลงทุน ณ วันที่ผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุน 

วิธีการในการคํานวณเพื่อจัดสรรหลักทรัพย
1. คํานวณจํานวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนที่ตองชําระใหกับผูถือหนวยลงทุน
2. คํานวณสัดสวนตามมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยแตละตัวในพอรตการลงทุน เพื่อพิจารณาวาหลักทรัพยแตละตัวคิดเปนสัดสวนเทาใด
ของพอรตการลงทุนทั้งหมด
3. คํานวณมูลคาและจํานวนของหลักทรัพยที่จัดสรรใหกับผูถือหนวยลงทุน โดยเทียบตามสัดสวนของหลักทรัพยแตละตัวในพอรตการลงทุน
กับจํานวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุน



4. แปลงมูลคาหลักทรัพยที่จัดสรรใหกับผูถือหนวยลงทุนที่คํานวณไดตามขอ 3 เปนจํานวนหุนและหรือหนวยโดยใชราคาตลาดณวันที่ผูถือ
หนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนและทําการปดจํานวนหุนและหรือหนวยตามหลักสากล
5. เทียบมูลคาหลักทรัพยที่คํานวณตามขอ4กับจํานวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนที่กองทุนตองชําระใหผูถือหนวยลงทุน หากมีสวนตาง 
บริษัทจัดการจะจายสวนตางเปนเงินสดใหแกผูถือหนวยลงทุน
ในกรณีที่กองทุนมีเงินสดคงเหลือไมเพียงพอกับการชําระคืนสวนตางตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะทําการจายสวนตางใหกับผูขายคืนหนวย
ลงทุน เมื่อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นวันทําการใดถัดจากวันนั้น
หมายเหตุ : สวนตางระหวางมูลคาเทากับมูลคาหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นที่ตองการจัดสรรใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนหักดวยจํานวนเงินคา
ขายคืนหนวยลงทุนที่ผูขายคืนหนวยลงทุนพึงไดรับ
กรณีที่มีผูขายคืนหนวยลงทุนที่รับคาขายคืนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินมากกวา 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการ
จัดสรรหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นนั้นใหกับผูขายคืนหนวยลงทุน แตละรายดวยวิธีการขางตน

16.2.4 วิธีการสงมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการสงมอบหลักทรัพยไปยังบัญชีที่ผูถือหนวยลงทุนเปดไวกับบริษัทนายหนาซื้อขายหลักทรัพย (broker) หรือผูรับ
ฝากหลักทรัพย (custodian) โดยในสวนที่เปนเงินนั้น บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ตามวิธีที่ผูถือหนวยลงทุน
ไดระบุไวในคําขอเปดบัญชีกองทุนเปดทั้งนี้ บริษัทจัดการจะสงมอบหลักทรัพยและชําระคาขายคืนในสวนที่เปนเงินตามขางตนใหแกผูถือ
หนวยลงทุนในวันเดียวกับที่บริษัทจัดการชําระคาขายคืนเปนเงินใหกับผูถือหนวยลงทุนรายอื่นๆ

การชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน ณ เวลาที่กําหนด เทานั้น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกบุคคลที่เกี่ยวของอื่น ๆ (ถามี) : -

17. การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน : -
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑที่ออกตามมาตรา 125(5) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการใหสิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด ๆ แกผูถือ
หนวยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากไดกระทําตามขอกําหนดในขอผูกพันหรือตามกฎหมายแลว ใหถือวา
บริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหนวยลงทุน ในกรณีดังนี้ 
(ก) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนที่มิใชรายยอย และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผูถือหนวยลงทุนไม
เปนผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญ หรือผูมีเงินลงทุนสูง ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก 
(ข) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผู
ถือหนวยลงทุนไมเปนผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรือการจํานําหนวยลงทุน ดังนี้ 
1. หนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายใหผูถือหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเปนกองทุนรวมหุนระยะยาวที่
จัดตั้งขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
2. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
3. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการลงทุนของกองทุน
ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน และขอจํากัดในการใชสิทธิออกเสียง (ถามี) :

หากผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินดังกลาว  เวนแตเปนกรณีกองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมีผูถือ
หนวยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจํานวนที่ถืออยู

หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน: -
การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวม หรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได
ดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวและมีผล
ผูกพันตามมติ
มติของผูถือหนวยลงทุนที่ใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมาย ใหถือวามตินั้นเสียไป
ในกรณีที่เปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวย
ลงทุน (มติของผูถือหนวยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไดไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งเขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
เวนแตกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน นอกจากจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการ



ขอมติ ผูถือหนวยลงทุนที่กําหนดไวในขอผูกพัน หรือที่กําหนดไวในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กําหนดในประกาศนี้แลว
ใหเปนไปตามหลักเกณฑเพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย
(1) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนไมเทากัน ตองไดรับ
มติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี 
(2) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือ มติพิเศษของ
จํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี 
(3) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของ จํานวนหนวย
ลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
วิธีการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน : -
การแกไขเพิ่มเติมสวนใดสวนหนึ่งของขอผูกพันที่เปนไปตามวิธีการที่กําหนดไวในขอผูกพัน และมีสาระสําคัญที่เปนไปตาม และไมขัดหรือ
แยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑที่ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกลาว ใหถือ
วาขอผูกพันสวนที่แกไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคูสัญญา
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ เรื่อง
ที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ใหรวมถึง
(ก) ขอกําหนดเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน 
(ข) ขอกําหนดเกี่ยวกับการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามขอ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ ทน. 19/2554 
(ค) ขอกําหนดเกี่ยวกับการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น 
(ง) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประกันตามขอ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกันและ
ขอกําหนดเกี่ยวกับ การแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน 
(จ) เรื่องที่ผูดูแลผลประโยชนเห็นวากระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในลักษณะ ดังตอไปนี้ ใหมีผลผูกพันเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยไมตองไดรับมติของผูถือ
หนวยลงทุน
(ก) เปนการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันใหมีสาระสําคัญสอดคลองกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แกไขเพิ่มเติม โดยไดรับมติโดยเสียงขางมาก
หรือมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน แลวแตกรณี หรือ 
(ข) ผูดูแลผลประโยชนแสดงความเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจําเปนหรือสมควร และไมกระทบตอสิทธิของผูถือ
หนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันไมวากรณีใด
ตองกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อ โดยบุคคลผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งประทับ
ตราบริษัท (ถามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอผูกพันเปดเผยไว ณ ที่ทําการและเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อใหผูถือ
หนวยลงทุนสามารถตรวจดูได รวมทั้งจัดสงสรุปการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน พรอมทั้งเหตุผลและความจําเปนใหผูถือหนวยลงทุน พรอมกับ
การสงรายงานประจําปของกองทุนรวม

18. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไมมี
รายละเอียดเพิ่มเติม :

ไมมี

19. การเลิกกองทุนรวม
เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

19.1 หากปรากฏวากองทุนรวมใดมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนจํานวนดังนี้
(1) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทําการใด
(2) มูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดโดยคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน ลดลงเหลือนอยกวา 50 ลานบาทในวันทําการใด
และบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุนรวมนั้น
(3) หากปรากฏวากองทุนปลายทางที่กองทุนไปลงทุนมีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้
(ก) มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกวา 2 ใน 3 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทาง ดังกลาว หรือ
(ข) ยอดรวมของมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในชวงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดตอกัน คิดเปนจํานวนเกินกวา 2 ใน 3 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนปลายทาง

กองทุนปลายทาง หมายความวา กองทุนที่กองทุนรวมหนวยลงทุนหรือกองทุนรวมฟดเดอรไปลงทุน ซึ่งมีลักษณะเปนไปตามหลักเกณฑโดย



ครบถวนดังนี้
(1) เปนกองทุนรวมตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และใหหมายความรวมถึงกองทุนที่มีลักษณะเปนการลงทุนรวมกัน
ของผูลงทุนไมวาจะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศและไมวากองทุนดังกลาวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต หรือรูปแบบ
อื่นใด เชน กองทุนอสังหาริมทรัพยตางประเทศ (REIT) โครงการจัดการกองทุน (collective investment scheme) เปนตน
(2) เปนกองทุนที่กองทุนรวมหนวยลงทุนหรือกองทุนรวมฟดเดอร มีการลงทุนในกองทุนตาม (1) ไมนอยกวารอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนตาม (1) นั้น

19.2 เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวมในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอ
ใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวม หรือไมปฏิบัติตามหนาที่ของตน

19.3 เมื่อไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

19.4 บริษัทจัดการจะทําการเลิกกองทุน หากเกิดเหตุการณตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยุติโครงการในชวงการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก หรือหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวย
ลงทุนครั้งแรก หากปรากฏวาจํานวนเงินที่ไดจากการเสนอขาย       หนวยลงทุนครั้งแรกไมเพียงพอตอการจัดตั้งกองทุนไดอยางเหมาะสม
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ     ผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุน โดยถือวาไดรับความเห็น
ชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามขอกําหนดในเรื่องการคืนเงินคาสั่งซื้อหนวยลงทุน
(2) เมื่อมูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดโดยคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดลดลงในวันทําการใดจน
ทําใหไมสามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุนไดอยางเหมาะสม และ/หรือมีเหตุใหเชื่อไดวา
เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม และ/หรือปจจัยอื่นใดเพื่อประโยชนโดยรวมของผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว

19.5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว หากเกิดเหตุการณตาม
เงื่อนไขดังตอไปนี้
(1) ผูจัดการกองทุนพิจารณาแลวเห็นวาสถานการณการลงทุนในตางประเทศไมเหมาะสม
(2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการนําเงินไปลงทุนในตางประเทศ
(3) กรณีที่ไมสามารถลงทุน และ/หรือเห็นวาไมเหมาะสมที่จะลงทุนในกองทุนหลัก หรือไมสามารถหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมตาง
ประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนที่สอดคลองกับวัตถุประสงค และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการไดอยางเหมาะสม
(4) กรณีที่กองทุนรวมมีจํานวนเงินที่ไดจากการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกไมเพียงพอตอการจัดตั้งกองทุนเพื่อสงเงินไปลงทุนในตาง
ประเทศไดอยางเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุใหเชื่อไดวาเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
(6) กรณีที่คาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ เพิ่มสูงขึ้นมากจนสงผลกระทบตอกองทุนอยางมีนัยสําคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) 
รวมถึงทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ

การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

เวนแตสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจะพิจารณาแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ เห็น
ชอบ และ/หรือผอนผัน เปนอยางอื่น ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควรสําหรับการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี้ 
1 กรณีกองทุนปรากฏเหตุใหเลิกกองทุนตามขอ 19.1 (1) (2) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
จะกําหนดหรือแกไขเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น

หนวยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบปกติ และชนิดรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ 
(1) ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยตั้งแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน 
(2) แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี้ 
(ก) แจงผูถือหนวยที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยโดยชองทางใดๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยได 
(ข) แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน 
(ค) แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน 
(3) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเปดดังกลาวภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน เพื่อรวบรวมเงินเทาที่สามารถ
กระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยใหผูถือหนวยโดยอัตโนมัติ 
(4) ชําระคาขายคืนหนวยตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมไดตามขอ (3) ใหผูถือหนวยภายใน 10 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน 
และเมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยแลวใหถือวาเปนการเลิกกองทุนเปดนั้น



หนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนิน
การ

1 ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวย ตั้งแตวันที่เกิดเหตุ
ใหเลิกกองทุน

2 แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบ

2.1 ขอมูลที่แจงใหทราบ ตองมีสาระสําคัญอยางนอยดังนี้

(1) บลจ. จะดําเนินการโอนยายการลงทุนของผูถือหนวยไปยัง SSF อื่นตามแนวทางที่กําหนดไวในขอ
ผูกพันโดยไมเก็บคาธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหนวยจากผูถือหนวย

(2) ในกรณีที่ผูถือหนวยประสงคจะโอนยายการลงทุนไปยัง SSF อื่นอีกทอดหนึ่ง ผูถือหนวยสามารถแจง
ตอ บลจ. เพื่อโอนยายการลงทุนไปยัง SSF อื่นที่ผูถือหนวยกําหนด และผูถือหนวยจะไดรับยกเวนคา
ธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหนวยเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขโดยครบถวนดังนี้

(2.1) เปนการโอนยายตามคําสั่งของผูถือหนวยเปนครั้งแรกโดยโอนยายไปยัง SSF อื่นที่อยูภายใตการ
จัดการของ บลจ. เดียวกัน

(2.2) เปนการโอนยายการลงทุนภายในระยะเวลาที่ บลจ. กําหนด ทั้งนี้ ในการกําหนดระยะเวลาดังกลาว 
บลจ. ตองคํานึงถึงระยะเวลาที่ผูถือหนวยจะสามารถดําเนินการเพื่อแจงโอนยายการลงทุนไดอยาง
เหมาะสม

2.2 แจงโดยวิธีการดังนี้

(1) แจงผูถือหนวยที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยผานชองทางใด ๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือ
หนวยได

(2) แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน

(3) แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการ
นับแตวันที่เกิดเหตุ
ใหเลิกกองทุน

3 จําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนดังกลาว
ภายใน 5 วันทําการ
นับแตวันที่เกิดเหตุ
ใหเลิกกองทุน

4 รวบรวมเงินที่ไดจากการดําเนินการตาม 3
ภายใน 10 วันทํา
การนับแตวันที่เกิด
เหตุใหเลิกกองทุน

5 ดําเนินการโอนยายการลงทุนไปยัง SSF อื่นตามแนวทางที่กําหนดไวในขอผูกพัน โดยไมชักชา

ทั้งนี้ เมื่อไดดําเนินการครบถวนแลว ใหถือวาเปนการเลิกกองทุน 

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงตามขอ 19.1 (3) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ



1 แจงเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลคาทรัพยสินลดลง พรอมแนวทางการดําเนินการของ 
บริษัทจัดการใหสํานักงานและผูถือหนวย (แนวทางการดังกลาวตองคํานึงถึงประโยชนที่ดี
ที่สุดของผูถือหนวยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่มีการ
เปดเผยขอมูลของกองทุนปลายทาง

ที่ปรากฏเหตุ

2 เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการตามขอ 1 ตอผูลงทุนทั่วไป (ดําเนินการให
บุคลากรที่เกี่ยวของเปดเผยขอมูลดังกลาวดวย) พรอมขอ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามขอ 1
ภายใน 60 วันนับแตวันที่มีการ
เปดเผยขอมูลของกองทุนปลายทาง
ที่ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามขอ 3 ใหสํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่
ดําเนินการตามขอ 3 แลวเสร็จ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

เงื่อนไขอื่น : 
กรณีที่ปรากฏเหตุตามขอ 19.5 และบริษัทจัดการเห็นสมควรเลิกโครงการ บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังนี้ 
1. แจงเปนหนังสือใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบผานชองทางใดๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวย
ลงทุนได กอนวันเลิกกองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวาหาวันทําการ และ 
2. แจงเปนหนังสือใหผูดูแลผลประโยชนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้ กอนวันเลิกกองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 วัน
ทําการ และกระทําการดวยวิธีอื่นใดเพื่อใหประชาชนรับทราบขอมูลในเรื่องดังกลาวกอนวันเลิกกองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ 
เชน ประกาศในหนังสือพิมพรายวันแหงทองถิ่น เปนตน 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจขอใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาผอนผัน หรือสั่งการใหบริษัทจัดการปฏิบัติเปนอยางอื่นได สําหรับการ
ดําเนินการเพื่อชําระคาขายคืนหนวยลงทุน ในกรณีที่มีความจําเปนหรือสมควร 

2 กรณีเปนการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา1 ใหบริษัทจัดการ
ดําเนินการดังนี้

การดําเนินการ ระยะเวลา
ดําเนินการ

1 แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบ

1.1 แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน

1.2 แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน

1.3 แจงตลาดหลักทรัพยในกรณีที่หนวยของกองทุนนั้นเปนหลักทรัพย
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

≥ 5 วันทําการ
กอนวันเลิก

กองทุน

2 ดําเนินการดวยวิธีการใดๆ ใหผูถือหนวยและผูลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกลาว
≥ 5 วันทําการ
กอนวันเลิก

กองทุน

3 จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝาก
ประเภทออมทรัพย และตั๋วสัญญาใชเงินที่มีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม

ใหเสร็จสิ้นกอน
วันเลิกกองทุน

1 ไมใชกับกองทุนสําหรับผูลงทุนในตางประเทศ 

แนวทางการใชดุลยพินิจของบริษัทจัดการกองทุนรวมในการโอนยายการลงทุนของผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมหรือ



หนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น เมื่อปรากฏเหตุเลิกกองทุนตามหัวขอ
เงื่อนไขในการเลิกกองทุน  (สําหรับหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการเพื่อแจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียลงทะเบียน 
รวมทั้งแจงเปนหนังสือใหผูดูแลผลประโยชนและสํานักงานทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณ โดยขอมูลที่แจงดังกลาวตองมี
สาระสําคัญอยางนอยดังนี้ 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนยายการลงทุนของผูถือหนวยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหนวยลงทุนชนิดเพื่อ
การออมอื่น โดยจะโอนยายไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่มีนโยบายการลงทุนเดียวกัน หรือความเสี่ยงที่
ใกลเคียงกับกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมเดิม หรือไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหนวยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออมที่มีความเสี่ยงตํ่าสุด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยไมเก็บคาธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจากผูถือหนวย
ลงทุน 
(ข) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนประสงคจะโอนยายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่นอีกทอดหนึ่ง 
ผูถือหนวยลงทุนสามารถแจงตอบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อโอนยายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหนวยลงทุนชนิดเพื่อการ
ออมอื่นที่ผูถือหนวยลงทุนกําหนด และผูถือหนวยลงทุนจะไดรับยกเวนคาธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเมื่อเปนไปตาม
เงื่อนไขโดยครบถวนดังนี้ 
1. เปนการโอนยายตามคําสั่งของผูถือหนวยลงทุนเปนครั้งแรกโดยโอนยายไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออม
อื่นที่อยูภายใตการจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน 
2. เปนการโอนยายการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั้งนี้ ในการกําหนดระยะเวลาดังกลาวบริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะคํานึงถึงระยะเวลาที่ผูถือหนวยลงทุนสามารถดําเนินการเพื่อแจงโอนยายการลงทุนไดอยางเหมาะสม 
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีคําสั่งใหบริษัทจัดการกองทุนรวมโอนยายการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหนวยลงทุน
ชนิดเพื่อการออมไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหนวยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะโอนเงินลงทุนในหนวย
ลงทุนพรอมดวยผลประโยชนทั้งหมดภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ไดรับคําสั่งจากผูถือหนวยลงทุน

 

20. การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน

บริษัทจัดการจะจัดใหมีการชําระบัญชี โดยจะแตงตั้งผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบเพื่อทําหนาที่รวบรวม 
และแจกจายทรัพยสินที่คงเหลือจากการชําระหนี้สินของกองทุนรวมแลวใหแกผูถือหนวยลงทุน รวมทั้งทําการอยางอื่นตามแตจําเปนเพื่อ
ชําระบัญชีกองทุนใหเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับคาใชจายและเงินคา
ตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจายจากทรัพยสินของกองทุนรวมและผูชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือ
หนวยลงทุนตามมูลคาทรัพยสินสุทธิเทาที่คงเหลืออยูตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนถืออยูตามหลักฐานที่ปรากฎใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื่อไดชําระบัญชีเสร็จเรียบรอยแลว ผูชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจาก
จดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลว หากปรากฎวายังมีทรัพยสินคงคางอยูใหผูชําระบัญชีจัดการโอนทรัพยสินดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธิของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผานการแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหนึ่งของขอผูกพัน
ระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม



 

 

 

                                                                                                                                                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 




