
 

 

 

ข้อผูกพนัระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อนิเดยี 

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 :

    1.1 สิทธิของบริษัทจัดการ 

            ( 1 ) ไดรับคาธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม คาใชจายในการเปนนายทะเบียนหนวยลงทุนในกรณีที่บริษัทจัดการเปน
นายทะเบียนของกองทุนรวมเอง และคาธรรมเนียมในการขาย การรับซื้อคืน และการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) ตามอัตราที่กําหนดไวใน 
โครงการจัดการกองทุนรวม 

            ( 2 ) บอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาดังกลาว โดยไดรับความอนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

    
    1.2 หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 

            ( 1 ) จําหนายหนวยลงทุนใหแกสถาบัน หรือประชาชนทั่วไปในราคาที่กําหนดไวในรายละเอียดของโครงการซึ่งไดรับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน 

            ( 2 ) สั่งใหโอน สั่งใหเปลี่ยนแปลง สั่งใหซื้อขายหลักทรัพยใหเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงคของกองทุนรวมภายในขอบเขต
แหงอํานาจของกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดไว 

            ( 3 ) เขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหุน หรือหลักทรัพยอยูเทาที่จําเปน เพื่อรักษาไวซึ่ง
ประโยชนของผูถือหนวยลงทุน 

            ( 4 ) แตงตั้งและถอดถอนผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

            ( 5 ) จัดใหมีผูสอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม โดยถือตามขอกําหนดแหงประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง หลักเกณฑการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย 

            ( 6 ) แตงตั้งผูชําระบัญชีกองทุนรวม โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อมีการยุติหรือเลิกกองทุนรวม 

            ( 7 ) แตงตั้งและถอดถอนนายทะเบียนผูถือหนวยลงทุน 

            ( 8 ) แตงตั้งและถอดถอนที่ปรึกษาการลงทุน (ถามี) 

            ( 9 ) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีจัดการเกี่ยวกับการเพิ่มวันเวลาทําการขาย 
การรับซื้อคืน และการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของ โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้จะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน 
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            ( 10 ) จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนกองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผู
ดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม 

            ( 11 ) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพยตาง ๆ ใหเปนไปตามขอกําหนดของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนของโครงการ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุนเปนหลัก 

            ( 12 ) สั่งจายคาใชจายที่เกิดขึ้นแกกองทุนรวมตามที่ระบุไวในหัวขอ “คาธรรมเนียมและคาใชจาย” โดยหักจากกองทุนรวมตาม
อัตราที่ระบุไวในโครงการ 

            ( 13 ) แกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

            ( 14 ) ดําเนินการตามโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งไดรับอนุมัติตลอดจนขอผูกพันที่ทําไวกับผูถือหนวยลงทุน ตามที่ระบุไวใน
หนังสือชี้ชวนอยางเครงครัด 

            ( 15 ) จัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนรวม ใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

            ( 16 ) แจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการแตงตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดการ
กองทุนรวม ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ใหมีการแตงตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงภายหลัง
ได ทั้งนี้ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันถัดจากวันที่มีการแตงตั้งหรือเปลี่ยนแปลง 

            ( 17 ) จัดใหมีการฝากทรัพยสินของกองทุนรวม โดยแยกตางหากจากทรัพยสินอื่นไวกับผูดูแลผลประโยชนกองทุนรวม 

            ( 18 ) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไวโดยถูกตองครบถวน 

            ( 19 ) จัดใหไดมาซึ่งผลประโยชนที่ไดจากการนําทรัพยสินของกองทุนรวมไปลงทุน และนําผลประโยชนดังกลาวฝากไวกับผูดูแล
ผลประโยชนกองทุนรวม 

            ( 20 ) จัดใหนายทะเบียนออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน ใบเสร็จรับเงินพรอมใบกํากับภาษี (ถามี) และใบแสดงรายการ 
(Account Statement) ใหแกผูถือหนวยลงทุนเปนประจําทุกสิ้นสุดไตรมาสตามปปฏิทิน และจัดใหมีและเก็บรักษาไวซึ่งทะเบียนของผูถือ
หนวยลงทุน 

            ( 21 ) ไมกระทําการใด ๆ อันมีลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนแกผูถือหนวยลงทุน 

            ( 22 ) ไมกูยืมเงินในนามของกองทุนรวม หรือกอใหเกิดภาระผูกพันใด ๆ แกทรัพยสินของกองทุนรวม 

            ( 23 ) จัดทําหนังสือชี้ชวนกองทุนรวมใหมทุกรอบปบัญชี รายงานทุกรอบปบัญชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบป
บัญชี ทั้งนี้ ใหสอดคลองกับประกาศที่เกี่ยวของ และจัดสําเนาใหเมื่อรองขอ

            ( 24 ) คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน ตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
ประกาศกําหนด 

            ( 25 ) ยื่นคําขอแกไขเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดทายของแตละเดือนภายในวันที่ยี่สิบของเดือนถัดไป ในกรณีที่มี
การจําหนายหนวยลงทุนของกองทุนเปดเพิ่มเติม โดยบริษัทจัดการนําสงรายงานดังกลาวผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน

            ( 26 ) กระทํานิติกรรมสัญญาใด ๆ ในนามกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําไดภายในขอบเขตของกฎหมาย 

            ( 27 ) ยกเลิกกองทุนรวมตามที่กําหนดไวในหัวขอ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” 
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            ( 28 ) เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และผูชําระบัญชีจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว 
บริษัทจัดการจะรับมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนรวม และเก็บรักษาเปนเวลาไมนอยกวา 10 ป นับตั้งแตวันถัดจากวัน
จดทะเบียนเลิกกองทุนรวม 

            ( 29 ) ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อใหบรรลุถึงซึ่งวัตถุประสงคของกองทุนรวม และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน 

            ( 30 ) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวมใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

            ( 31 ) ปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และที่จะมีแกไขเพิ่มเติมตอไปที่กําหนดใหเปนหนาที่ของ
บริษัทจัดการ

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 : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู :

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

    2.1 สิทธิของผูดูแลผลประโยชน 

            ( 1 ) ไดรับคาธรรมเนียมจากกองทุนรวม สําหรับการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามสัญญาจัดตั้งผูดูแลผลประโยชนของ
กองทุนรวม 

            ( 2 ) บอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาดังกลาว โดยไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

            ( 3 ) ฟองรองบริษัทจัดการแทน และเพื่อผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวภายใตหัวขอ 
“หนาที่ และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน” 

    2.2 หนาที่ และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน 

            ( 1 ) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบอื่นๆตามที่ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และที่จะมีแกไขเพิ่มเติมตอไปที่
กําหนดใหเปนหนาที่ของบริษัทจัดการ 

            ( 2 ) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพยสินของกองทุนรวมออกจากทรัพยสินของผูดูแลผลประโยชน 
พรอมทั้งดูแลใหการเบิกจายทรัพยสินของกองทุนรวมเปนไปตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม 
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            ( 3 ) ดําเนินการรับมอบ สงมอบ จําหนายจายโอน และแปลงสภาพหลักทรัพยตาง ๆ ซึ่งเปนทรัพยสินของกองทุนรวม ตามคําสั่ง
ของบริษัทจัดการเมื่อเห็นวามีหลักฐานถูกตองแลว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาคาหลักทรัพยดังกลาว 

            ( 4 ) จัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุนรวม และรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนรวมที่รับฝากไว 

            ( 5 ) จายเงินอันเปนคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนรวมตามคําสั่งของบริษัทจัดการ 

            ( 6 ) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวม เพื่อผลประโยชนในการเขาประชุมผูถือหุน หรือหลักทรัพย การรับเงินปนผล การรับ
ดอกเบี้ย การรับสิทธิในการจองซื้อหุนเพิ่มทุน และ/หรือหลักทรัพย และ/หรือหนวยลงทุนและสิทธิประโยชนอื่นใดที่กองทุนรวมพึงจะไดรับ 
รวมทั้งดําเนินการรับหรือจายเงินตามสิทธินั้น ๆ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะเปนผูใชสิทธิในการประชุมผูถือหุนแทนกองทุนรวม 

            ( 7 ) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบเปนหนังสือสถานะหลักทรัพยที่จะตองปดโอน หรือกําลังอยูในระหวางทําการปดโอน
ในชื่อของกองทุนรวมเพื่อประโยชนของกองทุนรวม 

            ( 8 ) จัดทํารายงานดังตอไปนี้เปนลายลักษณอักษรสงใหบริษัทจัดการ 

                    ( 8.1 ) รายงานรายละเอียดรับจายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พรอมยอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน และคํานวณดอกเบี้ย
คางรับ 

                    ( 8.2 ) รายงานเปนรายวันเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทของ หลักทรัพย และตามสถานภาพของ
หลักทรัพย พรอมคํานวณดอกเบี้ยคางรับ 

                    ( 8.3 ) รายงานรายละเอียดเจาหนี้คาซื้อหลักทรัพยและลูกหนี้คาขายหลักทรัพย 

                    ( 8.4 ) รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเปนรายเดือน 

                    ( 8.5 ) รายงานเงินปนผลคางรับของกองทุนรวม 

            ( 9 ) รับรองความถูกตองในการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ราคา
ขายหนวยลงทุน ของกองทุนรวม และการคํานวณหนวยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุน และจํานวนหนวย
ลงทุนที่ลดลงจากการขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน ที่บริษัทจัดการไดคํานวณไว และสงใหผูดูแลผลประโยชนรับรองเมื่อเห็นวา
ถูกตองแลว 

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

            ( 11 ) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมตามราคาที่เปนธรรม ในกรณีที่
วิธีการคํานวณมูลคาทรัพยสินตามปกติ ทําใหมูลคาทรัพยสินไมเหมาะสมกับสภาวการณในขณะคํานวณมูลคา หรือกรณีที่เปนทรัพยสิน
นอกจากที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

            ( 12 ) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการ และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลันทุกครั้งที่บริษัทจัดการเลื่อน
กําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อเห็นวามีเหตุจําเปน
ทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพย หรือทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางสมเหตุสมผล 

            ( 13 ) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการในการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่ได
รับไวแลว หรืออาจหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนได เมื่อเห็นวามีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพย 
หรือทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางสมเหตุสมผล ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม หรือมี
เหตุจําเปนอื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน 

            ( 14 ) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการ ในกรณีที่กองทุนรวมไมสามารถชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนได 
และผูถือหนวยลงทุนที่สั่งขายคืนหนวยลงทุนตกลงที่จะรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน บริษัท
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จัดการอาจชําระคาขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นได 

            ( 15 ) ใหความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการ เพื่อประกอบกับขอมูลอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการเปนผูจัดหาใน
การจัดทํารายงานทุกรอบปบัญชี และรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปบัญชี และสงใหบริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแตวันสิ้น
ปบัญชีนั้น 

            ( 16 ) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติการใหเปนไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม และขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัท
จัดการ มาตรา 125 แหง พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกลาวทั้งในปจจุบันและที่จะแกไขเพิ่มเติมในอนาคตโดยเครงครัด หากบริษัท
จัดการมิไดปฏิบัติตามใหแจงบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแก
กองทุนรวม หรือไมปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 125 ผูดูแลผลประโยชนจะทํารายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวโดยละเอียด และสงใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน นับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูถึงเหตุการณดังกลาว 

            ( 17 ) แจงใหบริษัทจัดการทราบ ในกรณีที่บริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑที่ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกลาว 

            ( 18 ) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตน หรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั้งนี้เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คาใชจายในการ
ฟองรองบังคับคดีเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวม ใหเรียกรองจากทรัพยสินของกองทุนรวม 

            ( 19 ) ในกรณีที่มีการยกเลิกโครงการ เมื่อยกเลิกโครงการแลวหนาที่ผูดูแลผลประโยชนจะสิ้นสุดเมื่อผูชําระบัญชีไดจดทะเบียน
เลิกกองทุนรวม กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในชวงระยะเวลาที่การชําระบัญชียังไมสิ้นสุด ผูดูแลผลประโยชนจะปฏิบัติหนาที่ตาง 
ๆ ดังนี้ 

                    ( 19.1 ) รับฝากทรัพยสินของกองทุนรวมจนกวาจะจดทะเบียนเลิกกองทุน 

                    ( 19.2 ) ดูแลและตรวจสอบใหผูชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม ในกรณีที่ผูชําระบัญชีกระทํา
การหรืองดเวนกระทําการตามมาตราดังกลาว จนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวม ผูดูแลผลประโยชนจะรายงานใหสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไมชักชา 

            ( 20 ) ทําการรับรองผลการนับมติ ในการแกไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏวามติเสียงขางมากหรือ
มติพิเศษมีจํานวนไมเกินรอยละ 55 หรือไมเกินรอยละ 80 หรือในกรณีที่เปนกองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุน หากปรากฎวามติเสียง
ขางมากหรือมติพิเศษเมื่อคํานวณเฉพาะหนวยลงทุนแตละชนิด มีจํานวนไมเกินรอยละ 55 หรือไมเกินรอยละ 80

            ( 21 )  หนาที่อื่นใดตามที่กฏหมายเกี่ยวกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือกฏหมาย ก.ล.ต.กําหนดโดยปฏิบัติใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งที่มีอยูในปจจุบันและที่จะแกไข
เพิ่มเติมในอนาคต

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

กองทนุเปด ยูโอบ ีสมารท์ ไชน่า อินเดยี

หน้า 5 / 15



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
หนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน ทั้งนี้การบอกเลิกสัญญาจะตองบอกกลาว
ลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน 

( 5 ) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทุนรวม หรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของกับกองทุนรวมไปเปดเผย 
หรือใชในทางที่กอหรืออาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอกองทุนรวม 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 

ถาการเปนผูดูแลผลประโยชนหมดหนาที่ลงตามขอใดขอหนึ่งของหัวขอเรื่อง “เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน” ผูดูแลผลประโยชนนั้น
จะตองทําหนาที่ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตอไปอยางสมบูรณจนกวาจะจัดการโอนทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของ
กองทุนรวมนั้น ตลอดจนถึงการดําเนินการอื่นใดที่จําเปนเพื่อใหการโอนทรัพยสินและเอกสารทั้งหลายเปนไปโดยเรียบรอยใหแกผูดูแลผล
ประโยชนรายใหมจะเสร็จสิ้น และผูดูแลผลประโยชนรายใหมสามารถทําหนาที่ไดทันที ทั้งนี้ภายในระยะเวลาอันสมควร เวนแตบริษัทจัดการ
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีคําสั่งเปนอยางอื่น

ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวม หรือผูถือหนวยลงทุนที่ไมเขาขอยกเวนใหกระทําได
หากเปนกรณีที่มีนัยสําคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได
สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :
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ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ฝายบริการธุรกิจหลักทรัพย (ธล.) ชั้น 19 ราษฎรบูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบูรณะ แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 
10140
โทรศัพท 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1966-7
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 0-2786-2000 โทรสาร 0-2786-2370-74 

4. ผูจัดจําหนาย : -

5. ผูดูแลสภาพคลอง (Market Maker) : -

6. ผูลงทุนรายใหญ (Participating Dealer) : -

7. ที่ปรึกษาการลงทุน : -

8. ที่ปรึกษากองทุน : -

9. ผูประกัน : -

10. ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) : -

11. คณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน : -

12. Prime Broker -

13. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน
สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :

สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน : (ไมมีความแตกตางระหวางชนิดหนวยลงทุน) 
ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไว
ในหัวขอเรื่อง "การรับซื้อคืนหนวยลงทุน" ในหนังสือชี้ชวนสวนโครงการ 

สิทธิในการรับเงินปนผล :

ผูถือหนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผลมีสิทธิที่จะไดรับการจัดสรรผลกําไรในรูปของเงินปนผล ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในหัวขอ " 
กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน"

ผูถือหนวยลงทุนชนิดไมจายเงินปนผลจะไมไดสิทธิในการรับเงินปนผล 

สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :

สิทธิในการโอนหนวยลงทุน : (ไมมีความแตกตางระหวางชนิดหนวยลงทุน)
(1) ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิทีจะโอนเปลี่ยนมือหนวยลงทุนได ทั้งนี้จะตองไมขัดตอกฏหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(2) ขั้นตอนในการโอนหนวยลงทุน
ก) ผูถือหนวยลงทุนจะตองกรอกใบคําขอโอนหนวยลงทุนใหถูกตองครบถวน พรอมชําระคาโอนตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม 
โดยผูถือหนวยลงทุนจะตองดําเนินการขอโอนหนวยลงทุนดวยตนเองที่สํานักงานของบริษัทจัดการ

กองทนุเปด ยูโอบ ีสมารท์ ไชน่า อินเดยี

หน้า 7 / 15



ข) ในกรณีที่ผูรับโอนยังไมเคยมีบัญชีหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองกรอกใบเปดบัญชีหนวยลงทุนใหถูกตองครบถวน พรอมทั้ง
ยื่นเอกสารที่เกี่ยวของตามรายละเอียดที่ระบุไวในใบเปดบัญชี และสงมอบใหกับบริษัทจัดการ
ค) บริษัทจัดการจะตรวจสอบความถูกตองของเอกสารทั้งหมด และสงมอบเอกสารใบตอบรับคําขอโอนใหกับผูถือหนวยลงทุนเปนหลักฐาน
ง) บริษัทจัดการจะดําเนินการใหนายทะเบียนบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุน พรอมทั้งจัดทําหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนและนําสงให
ผูถือหนวยลงทุนทันทีที่การบันทึกขอมูลการโอนเสร็จสิ้นลง

ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน :

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

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
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัท
จัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน (omnibus account) ตองไมนับคะแนนเสียง
ของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนกรณีกองทุน
รวมที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดัง
กลาวไดเต็มตามจํานวนที่ถืออยู

สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ : (ไมมีความแตกตางระหวางชนิดหนวยลงทุน) 
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนเมื่อโครงการสิ้นสุดลง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในหัวขอ "การเลิกกองทุนรวม" ในสวน
ขอผูกพัน

สิทธิประโยชนอื่นๆ :

สิทธิในการจํานําหนวยลงทุน (ไมมีความแตกตางระหวางชนิดหนวยลงทุน) 
ผูถือหนวยลงทุนสามารถนําหนวยลงทุนรวมไปจํานําไดตามกฏหมาย แตทั้งนี้นายทะเบียนหนวยลงทุนจะรับจดทะเบียนการจํานําใหแกผูรับ
จํานําเฉพาะที่เปนสถาบันการเงิน และหนวยงานของราชการเทานั้น 

รายละเอียดเพิ่มเติม :

-

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

14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :
- ระบบไรใบหนวยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :

บริษัทจัดการจะใชระบบไรใบหนวยลงทุน (Scripless) โดยจะดําเนินการตามหลักเกณฑดังนี้ 

( 1 ) เมื่อสิ้นสุดการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก นายทะเบียนหนวยลงทุนจะจดแจงชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน
ใหเปนผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน เพื่อจัดสงใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 15 
วันทําการ นับตั้งแตวันทําการถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันที่คํานวณ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานตางๆจะจัดสงโดยทาง
ไปรษณีย หรือใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเปนผูมอบให และ/หรือ ชองทางใดๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยลงทุนได

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนตั้งแต 2 คนขึ้นไป แตไมเกิน 4 คน ถือหนวยลงทุนรวมกัน บริษัทจัดการจะจดแจงชื่อผูถือหนวยลงทุนเหลานั้นเปน
ผูถือหนวยลงทุนรวมกันในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และเปนผูรับเงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุนหรือเงินปนผล (ถามี) รวมกัน โดยจะ
ถือเอาบุคคลที่มีชื่อตามเงื่อนไขการลงนามในคําขอเปดบัญชีหนวยลงทุนเปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญ
ของกองทุน 

( 2 ) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกใบหนวยลงทุน (Scrip) ใหกับผูถือหนวยลงทุนเฉพาะในกรณีที่ผูถือหนวยรองขอใหบริษัทจัดการออก
ใบหนวยลงทุน เพื่อนําไปใชหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทั้งนี้ ในการออกใบหนวยลงทุนทุกกรณีจะ
กระทําเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรเทานั้น โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

        (ก) ผูถือหนวยลงทุนกรอกใบคําขอใหออกใบหนวยลงทุน ซึ่งขอรับไดจากนายทะเบียนหนวยลงทุน 

        (ข) ยื่นใบคําขอใหออกใบหนวยลงทุน พรอมชําระคาธรรมเนียมในการออกใบหนวยลงทุนตอนายทะเบียนหนวยลงทุน 

        (ค) นายทะเบียนลงทุนโดยไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุน ตามจํานวน
หนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนกรอกจํานวนหนวยลงทุนในใบคําขอมากกวาจํานวนหนวย
ลงทุนที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวา ผูถือหนวยลงทุนประสงคจะใหออกใบหนวยลงทุน
สําหรับหนวยลงทุนจํานวนเทาที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น 

        (ง) ใ บหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการออกใหผูถือหนวยลงทุนจะมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดซึ่งจะระบุชื่อผูถือ
หนวยลงทุน โดยในใบหนวยลงทุนจะตองมีลายมือชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื่อ
นายทะเบียนหนวยลงทุน หรือใชเครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฏหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจะอนุญาตใหทํา
ได จึงจะถือวาใบหนวยลงทุนถูกตองและมีผลสมบูรณตามกฎหมาย 

ผูถือหนวยลงทุนที่มีใบหนวยลงทุน หากจะขายคืนหนวยลงทุนจํานวนดังกลาว จะตองนําใบหนวยลงทุนมาสงมอบคืนแกบริษัทจัดการหรือ
นายทะเบียนหนวยลงทุน เพื่อโอนเขาระบบไรใบหนวยลงทุน (Scripless) กอนจึงจะขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวได 

( 3 ) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกครั้งที่มีการขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัต ิ
ดังนั้นบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหนวยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนที่
สงใหผูถือหนวยลงทุนฉบับลาสุดเปนรายการที่เปนปจจุบันและถูกตอง 
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( 4 ) หากปรากฏขอผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองทําการทักทวงขอผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับ
ตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน 

( 5 ) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกและสงมอบใบแสดงรายการ (Account Statement) ซึ่งไดรับการปรับปรุงรายการใหเปนปจจุบัน ณ 
วันทําการสุดทายของทุกไตรมาสตามปปฏิทินใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันดังกลาว 

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 :

จายเงินปนผลไมเกินปละ 4 ครั้ง ครั้งละไมตํ่ากวารอยละ 50 ของสวนเพิ่มของมูลคาทรัพยสินสุทธิของหนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผลใน
แตละงวดบัญชีที่จะจายเงินปนผลที่เปนกําไรที่เกิดขึ้นจริง (Realized gain) ของหนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผลในแตละงวดบัญชีที่จะจาย
เงินปนผล หรืออาจพิจารณาจายจากกําไรสะสมของหนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผลที่เปนกําไรที่เกิดขึ้นจริง (Realized gain ) ของหนวย
ลงทุนชนิดจายเงินปนผลจนถึงงวดบัญชีที่จะจายเงินปนผล โดยตองไมทําใหกองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบบัญชีที่มีการจายเงิน
ปนผลนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร 
บริษัทจัดการจะแยกคํานวณรายไดและคาใชจายของหนวยลงทุนแตละชนิด หากสามารถระบุไดวารายไดและคาใชจายนั้น เปนของหนวย
ลงทุนชนิดใด หากไมสามารถระบุได บริษัทจัดการจะปนสวนรายไดและคาใชจายตามสัดสวนของมูลคาทรัพยสินสุทธิของวันกอนหนาของ
หนวยลงทุนแตละชนิด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไมปนสวนคาใชจายจนทําใหมูลคาทรัพยสินสุทธิของหนวยลงทุนติดลบ โดยคาใชจายในสวนที่
ทําใหมูลคาทรัพยสินสุทธิของหนวยลงทุนชนิดใดติดลบ จะถือเปนคาใชจายของหนวยลงทุนอีกชนิดหนึ่ง
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมจายเงินปนผลของหนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผล ในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนของหนวยลงทุนชนิดจายเงิน
ปนผล ณ วันสิ้นงวดบัญชีที่จะจายเงินปนผลของหนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผล ตํ่ากวามูลคาที่ตราไว หรือในกรณีเมื่อนําเงินปนผลตอหนวย
ที่จะจายหักจากมูลคาหนวยลงทุนของหนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผล ณ วันทําการกอนปดสมุดทะเบียน ทําใหมูลคาหนวยลงทุนของหนวย
ลงทุนชนิดจายเงินปนผลตํ่ากวามูลคาที่ตราไว 
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใหมีการจายเงินปนผลของหนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผลของกองทุนเปด บริษัทจัดการจะประกาศการจาย
เงินปนผล วันปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล และอัตราเงินปนผลของหนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผลโดยไมชักชา ทั้งนี ้
โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปนี้

(1)  บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบผานทางเว็ปไซตของบริษัทจัดการ  

(2)  แจงผูดูแลผลประโยชน และผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน รวมถึงผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนชนิดไมระบุ
ชื่อผูถือเมื่อไดรับการรองขอ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุนของหนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผลดวยวิธีการที่ตางกันสําหรับหนวย
ลงทุนของหนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผลที่ขายในชวงระยะเวลาที่ตางกันก็ได โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานกอนดําเนินการจายเงิน
ปนผลของหนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผลในแตละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนของหนวยลงทุนชนิดจายเงินปนผลไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจํานวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรองตาม
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ประมวลกฏหมายแพงและพาณิชย บริษัทจัดการจะไมนําเงินปนผลจํานวนดังกลาวไปใชเพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชนของหนวย
ลงทุนชนิดจายเงินปนผลของกองทุนเปดนั้น

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน :

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

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)
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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 : -

19. การเลิกกองทุนรวม
เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

1. หากปรากฏวากองทุนรวมใดมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนจํานวนดังนี้
(1) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทําการใด
(2) มูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดโดยคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน ลดลงเหลือนอยกวา 50 ลานบาทในวันทําการใด
และบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุนรวมนั้น
(3) หากปรากฏวากองทุนปลายทางที่กองทุนไปลงทุนมีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้
(ก) มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกวา 2 ใน 3 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(ข) ยอดรวมของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ลดลงในชวงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวา 2 ใน 3 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนปลายทาง

กองทนุเปด ยูโอบ ีสมารท์ ไชน่า อินเดยี

หน้า 12 / 15



กองทุนปลายทาง หมายความวา กองทุนที่กองทุนรวมหนวยลงทุนหรือกองทุนรวมฟดเดอรไปลงทุนซึ่งมีลักษณะเปนไปตามหลักเกณฑโดย
ครบถวนดังนี้
(1) เปนกองทุนรวมตามกฎหมายวาดวยตามหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และใหหมายความรวมถึงกองทุนที่มีลักษณะเปนการลงทุน
รวมกันของผูลงทุนไมวาจะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศและไมวากองทุนดังกลาวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต หรือ 
รูปแบบอื่นใด เชน กองทุนอสังหาริมทรัพยตางประเทศ (REIT) โครงการจัดการกองทุน (collective investment scheme) เปนตน
(2) เปนกองทุนที่กองทุนรวมหนวยลงทุนหรือกองทุนรวมฟดเดอร มีการลงทุนในกองทุนตาม (1) ไมนอยกวารอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนตาม (1) นั้น

2. เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวมในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอให
เกิดความเสียหายแกกองทุนรวม หรือไมปฏิบัติตามหนาที่ของตน

3. เมื่อไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน หรือของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว หากเปนกรณีที่
(1) ผูจัดการกองทุนพิจารณาแลวเห็นวาสถานการณการลงทุนในตางประเทศไมเหมาะสม
(2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการนําเงินไปลงทุนในตางประเทศ
(3) กรณีที่ไมสามารถลงทุนในกองทุนปลายทาง หรือไมสามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุน
ที่สอดคลองกับวัตถุประสงค และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการไดอยางเหมาะสม
(4) กรณีที่กองทุนรวมมีจํานวนเงินที่ไดจากการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกไมเพียงพอตอการจัดตั้งกองทุนเพื่อสงเงินไปลงทุนในตาง
ประเทศไดอยางเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุใหเชื่อไดวาเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยโดยรวม

การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

1. กรณีกองทุนปรากฏเหตุใหเลิกกองทุนตาม เงื่อนไขในการเลิกกองทุน ขอ 1. (1) (2) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ เวนแต
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแกไขเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น 
(1) ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยตั้งแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน 
(2) แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี้ 
(ก) แจงผูถือหนวยที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยโดยชองทางใดๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยได 
(ข) แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน 
(ค) แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน 
(3) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเปดดังกลาวภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน 
เพื่อรวบรวมเงินเทาที่สามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยใหผูถือหนวยโดยอัตโนมัติ 
(4) ชําระคาขายคืนหนวยตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมไดตามขอ (3) ใหผูถือหนวยภายใน 10 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน 
และเมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยแลวใหถือวาเปนการเลิกกองทุนเปดนั้น 
 

 

 

ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงตาม เงื่อนไขในการเลิกกองทุน ขอ 1. (3) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ 
รายละเอียดการดําเนินการ 
 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ
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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

 

เงื่อนไขอื่น : 
กรณีที่ปรากฎเหตุตาม เงื่อนไขในการเลิกกองทุน ขอ 4. และบริษัทจัดการเห็นสมควรเลิกโครงการ บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังนี้ 
1. แจงเปนหนังสือใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบ ผานชองทางใดๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวย
ลงทุนได กอนวันเลิกกองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวาหาวันทําการ และ 
2. แจงเปนหนังสือใหผูดูแลผลประโยชนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั้งนี้กอนวันเลิกกองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวาหาวัน
ทําการ และกระทําการดวยวิธีอื่นใดเพื่อใหประชาชนรับทราบขอมูลในเรื่องดังกลาวกอนวันเลิกกองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวาหาวันทําการ 
เชน ประกาศในหนังสือพิมพรายวันแหงทองถิ่น เปนตน 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจขอให สํานักงานคณะกรรมการ กลต. พิจารณาผอนผัน หรือสั่งการใหบริษัทจัดการปฏิบัติเปนอยางอื่นได สําหรับการ
ดําเนินการเพื่อชําระคาขายคืนหนวยลงทุน ในกรณีที่มีความจําเปน หรือสมควร

 

 

 

 

 

 

 

2. กรณีเปนการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา1 ใหบริษัทจัดการ
ดําเนินการดังนี้
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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
 

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 หากปรากฎวายังมีทรัพยสินคงคางอยูใหผูชําระบัญชีจัดการโอนทรัพยสินดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

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

กองทนุเปด ยูโอบ ีสมารท์ ไชน่า อินเดยี
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