่ นที 3 ข้อผูกพ ันระหว่างผูถ
สว
้ อ
ื หน่วยลงทุนก ับบริษ ัทจ ัดการ
1. บริษ ัทจ ัดการ:
ชือ: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
ทีอยู:่ เลขที 175 อาคารสาธรซิตทาวเวอร์
ี
ชัน 7 ชัน 21 และ ชัน 26 ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5995-6
ทีอยูบ
่ ริษัทจัดการ (ภาษาอังกฤษ): 175 Sathorn City Tower, 7th, 21st and 26th Floors, South Sathorn Road, Sathorn, Bangkok 10120
สิทธิ หน้าที และความร ับผิดชอบ:
(1) การบริหารกองทุน
ิ ซึงเป็ นเงินได ้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนรวมต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน
(1.1) ยืนคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สน
ทําการนับแต่วันปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครังแรก
(1.2) จัดการกองทุนให ้เป็ นไปตามทีระบุไว ้ในโครงการทีได ้รับอนุมัต ิ ตลอดจนข ้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู ้ถือหน่วยลงทุนอย่างเคร่งครัด
(1.3) นํ าเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ตามทีระบุในโครงการ และซือขาย จําหน่าย สังโอน เปลียนแปลงเพิมเติมหลักทรัพย์ท ี
ลงทุนไว ้นันตามทีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให ้เป็ นไปตามข ้อกําหนดของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสํานักงาน
ก.ล.ต. และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการทีได ้รับอนุมัต ิ ทังนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุนเป็ นหลัก
(1.4) ดํ าเนินการเพิมจํ านวนหน่ วยลงทุนทีขายได ้แล ้วหรือยกเลิกจํ านวนหน่ วยลงทุนทีรับซือคืนในวันทํ าการถัดจากวันทํ า การซือขายหน่ ว ย
ลงทุนจํานวนนันแล ้วแต่กรณี
(1.5) สงวนสิทธิทจะปฏิ
ี
เสธการสังซือหน่วยลงทุนตามทีระบุไว ้ในโครงการ
(1.6) เข ้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการทีกองทุนถือหุ ้นหรือหลักทรัพย์อยูเ่ ท่าทีจําเป็ นเพือรักษาประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุน
(1.7) เปลียนแปลง หรือแก ้ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธจ
ี ัดการกองทุน ตามหัวข ้อ “การขอมติ และวิธก
ี ารแก ้ไขโครงการจัดการ
กองทุนรวม หรือแก ้ไขวิธก
ี ารจัดการ”
(1.8) ในกรณีทบริ
ี ษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข ้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจําเป็ นจะต ้องปฏิบัต ิ
ตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่วา่ ทีเกิดขึนแล ้วในขณะนีหรือจะเกิดขึนในอนาคต เช่น ดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance
Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นต ้น ผู ้ถือหน่ วยลงทุนได ้รับทราบและตกลงยินยอม ให ้สิทธิแก่บริษัทจัดการทีจะปฏิบัตก
ิ ารและ
ดําเนินการต่างๆ เพือให ้เป็ นไปตามพันธสัญญา หรือข ้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั น ซึงรวมถึง การเปิ ดเผยข ้อมูลต่างๆ ของผู ้ถือ
ิ ธิดําเนินการอืนใดเท่าทีจํ าเป็ นสําหรับการปฏิบัตต
หน่ วยลงทุน การหักภาษี ณ ทีจ่ายจากเงินได ้ของผู ้ถือหน่ วยลงทุน ตลอดจนมีสท
ิ ามพันธ
สัญญา หรือข ้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
(2) การร ับและจ่ายเงินของกองทุน
(2.1) จัดให ้มีการรับและจ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าใช ้จ่าย หรือเงินตอบแทนอืนใดจากและให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน ให ้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ของการจัดการของกองทุนตามทีกําหนดไว ้ในหัวข ้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู ้สังซือหรือผู ้ถือหน่วยลงทุน”
(2.2) ได ้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนและค่าธรรมเนียมอืนๆ ตามอัตราทีกําหนดไว ้ในหัวข ้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายทีเรียกเก็บจาก
กองทุนรวมและผู ้สังซือหรือผู ้ถือหน่วยลงทุน”
(3) การแต่งตงบุ
ั คคลทีเกียวข้องเพือการจ ัดการกองทุน
(3.1) จัดให ้มีผู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึงมีคณ
ุ สมบัตต
ิ ามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. เรือง คุณสมบัตข
ิ องผู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวม รวมถึงการเปลียนตัวผู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตังผู ้ดูแลผลประโยชน์อนแทนตามเงื
ื
อนไขในการเปลียนตัวผู ้ดูแลผลประโยชน์
ทีกําหนดไว ้ ทังนี โดยได ้รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อน
(3.2) แต่งตังผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน ภายใต ้หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธก
ี ารทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(3.3) จัดให ้มีผู ้สอบบัญชีของกองทุนทีได ้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด ้วยการให ้ความเห็นชอบผู ้สอบบัญชี
(3.4) แต่งตังผู ้ชําระบัญชีกองทุน เมือยุตห
ิ รือเลิกกองทุน ทังนี โดยความเห็นชอบของสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อน
(3.5) แต่งตังนายทะเบียนของกองทุนตามทีบริษัทจัดการเห็นสมควร
้ ท
ิ ธิออกเสียงของผูถ
(4) การดําเนินการให้เป็นไปตามข้อจําก ัดในการใชส
้ อ
ื หน่วยลงทุน
(4.1) หากผู ้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได ้แล ้วทังหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะไม่
นับคะแนนเสียงส่วนทีเกินดังกล่าว เว ้นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู ้ถือหน่วยลงทุนเพียง
รายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู ้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจํานวนทีถืออยู่
(4.2) เปิ ดเผยข ้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกินข ้อจํ ากัดในการใช ้สิทธิอ อกเสียง (ถ ้ามี) โดยจะระบุจํานวนบุคคลทีถือหน่ วยลงทุนเกินข ้อจํ า กัด
ดังกล่าว พร ้อมทังช่องทางการตรวจสอบข ้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลนันด ้วย
(4.3) ในกรณีทมี
ี ผู ้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให ้บริการเป็ นนายหน ้าซือขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิ ดเผยชือผู ้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account)
บริษัทจัดการจะจัดให ้มีข ้อตกลงให ้ผู ้ประกอบธุรกิจดังกล่าวดําเนินการตรวจสอบและแจ ้งให ้บริษัทจัดการทราบ หากมีกรณีทบุ
ี คคลใดถือหน่วย
ลงทุนเกินข ้อจํากัดในการใช ้สิทธิออกเสียง เพือให ้บริษัทจัดการใช ้ข ้อมูลดังกล่าวในการเปิ ดเผยตามหลักเกณฑ์ของสํานั กงาน ก.ล.ต รวมทัง
ผู ้ประกอบธุรกิจดังกล่าวนันจะต ้องไม่นับคะแนนเสียงในส่วนทีเกินข ้อจํากัดในการใช ้สิทธิออกเสียงทีได ้กําหนดไว ้ในข ้อผูกพันระหว่างผู ้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการ
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(5) การดําเนินการอืนๆ
(5.1) จัดให ้มีเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน
ิ ของกองทุนไว ้กับผู ้ดูแลผลประโยชน์ และหรือผู ้รับฝากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
ิ ในต่างประเทศ
(5.2) จัดให ้มีการฝากทรัพย์สน
(5.3) จัดให ้มีและเก็บรักษาไว ้ ซึงทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(5.4) แจ ้งการแก ้ไขเพิมเติมข ้อมูลทีได ้จดทะเบียนไว ้แล ้ว ยกเว ้นการเพิมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก ้ไขเพิมเติมจํานวนและมูลค่าหน่วย
ลงทุนทีขายได ้แล ้วทังหมดของกองทุนให ้แก่สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับแต่วันทีได ้แก ้ไขเพิมเติมนัน
ิ อืนเพือการลงทุนของกองทุนเป็ นรายวันและจัดส่งให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิน
(5.5) จัดทํารายงานการซือขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
วันทําการนัน
(5.6) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพือกองทุนเป็ นรายวัน และจัดส่งให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกสินวันทําการนัน
(5.7) จัดทํารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ทมี
ี มล
ู ค่าเกินอัตราส่วนทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด ในกรณีทมิ
ี ได ้เกิดจากการลงทุนหรือ
ได ้หลักทรัพย์มาเพิมเติมตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด และจัดส่งให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการถัดจากวันที
หลักทรัพย์นันมีมล
ู ค่าเกินอัตราส่วนทีกําหนด
(5.8) จัดทําและจัดส่งรายงานอืนๆ ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
ึ ตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว ้ซึงผลประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุนภายใต ้ขอบเขต หน ้าที และ
(5.9) ปฏิบัตก
ิ ารอืนๆ เพือให ้บรรลุซงวั
ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบัตใิ ห ้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และหรือประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด ทังทีมีอยูใ่ นปั จจุบันและทีแก ้ไขเพิมเติมในอนาคต
บริษัทจัดการมีหน ้าทีปฏิบัตต
ิ ามข ้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ
หรือคําสังทีออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทังนี ในกรณีทข
ี ้อกําหนดในข ้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย ้งกับ
หลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสังดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได ้ดําเนินการให ้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสัง
นัน ให ้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได ้ปฏิบัตใิ ห ้เป็ นไปตามข ้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล ้ว
เงือนไขการเปลียนบริษ ัทจ ัดการ:
ในกรณีทมี
ี การเปลียนบริษัทจัดการ ไม่วา่ โดยคําสังของสํานักงาน หรือโดยเหตุอนใดตามพระราชบั
ื
ญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 บริษัทจัดการต ้องดําเนินการตามทีจําเป็ นเพือให ้บริษัทจัดการรายใหม่เข ้าทําหน ้าทีต่อไปได ้ ซึงรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ
ให ้แก่บริษัทจัดการรายใหม่
2. ผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์:
ชือ: ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ทีอยู:่ เลขที 100 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2724-5047 โทรสาร 0-2724-5051
สิทธิ หน้าที และความร ับผิดชอบ:
สิทธิของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์
(1) ได ้รับค่าตอบแทนจากการทําหน ้าทีเป็ นผู ้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราทีกําหนดไว ้ในหัวข ้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายทีเรียกเก็บจาก
กองทุนรวมและผู ้สังซือหรือผู ้ถือหน่วยลงทุน”
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตังผู ้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงือนไขทีกําหนดไว ้ในสัญญา ทังนี โดยได ้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
หน้าทีและความร ับผิดชอบของผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์
(1) ดูแลให ้บริษัทจัดการปฏิบัตต
ิ ามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามทีระบุในโครงการ
จัดการกองทุนโดยเคร่งครัด
ิ ของกองทุน โดยแยกทรัพย์สน
ิ ของกองทุนออกจากทรัพย์สน
ิ ของผู ้ดูแลผลประโยชน์ และทรัพย์สน
ิ
(2) รับฝาก ดูแล และเก็บรักษาทรัพย์สน
ิ ของกองทุน เป็ นไปตามทีระบุไว ้ในโครงการจัดการกองทุน
ของลูกค ้าอืนๆ ของผู ้ดูแลผลประโยชน์พร ้อมทังดูแลให ้การเบิกจ่ายทรัพย์สน
ิ หรือรักษาสิทธิในทรัพย์สน
ิ ของกองทุนเพือผลประโยชน์ในการรับดอกเบีย การรับสิทธิในการจองซือตรา
(3) ดูแล ทวงถาม ติดตามทรัพย์สน
สารหนี และหรือหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์อนใดที
ื
กองทุนพึงจะได ้รับ หากผู ้ดูแลผลประโยชน์ได ้ทราบถึงการนัน ผู ้ดูแลผลประโยชน์จะแจ ้ง
และรายงานให ้บริษัทจัดการทราบทันทีทได
ี ้รับข่าวเป็ นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานทีเกียวข ้อง หรือ
ข ้อมูลเกียวข ้องกับส่วนทีลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (ถ ้ามี) รวมทังดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินันๆ ตามคําสังของบริษัทจัดการ
ิ ของกองทุน ตลอดจนรับชําระหรือชําระ
(4) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่าย จ่ายโอนและแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึงเป็ นทรัพย์สน
ราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าวตามคําสังของบริษัทจัดการเมือเห็นว่ามีหลักฐานถูกต ้องแล ้ว
ิ และรับรองความถูกต ้องของบัญชีทรัพย์สน
ิ ของกองทุนทีรับฝากไว ้และทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สน
ิ ของกองทุน
(5) จัดทําบัญชีทรัพย์สน
ิ มูลค่าทรัพย์สน
ิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายและราคารั บซือคืน หน่ วยลงทุนของกองทุน ตาม
(6) รับรองการคํ านวณมูลค่า ทรัพย์สน
หลักเกณฑ์ทกํ
ี าหนดในโครงการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ทคณะกรรมการ
ี
ก.ล.ต. และหรือสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(7) จ่ายเงินอันเป็ นค่าใช ้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามทีระบุไว ้ในโครงการตามคําสังของบริษัทจัดการ
(8) รับเงินค่าขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเพือเข ้าบัญชีกองทุนและชําระเงินผ่านบริษัทจัดการให ้แก่ผู ้ขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสังของ
บริษัทจัดการ
(9) จัดทํารายงานดังต่อไปนีเป็ นลายลักษณ์อักษรส่งให ้บริษัทจัดการ
(9.1) รายละเอียดการรับจ่ายเงินจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคารพร ้อมยอดคงเหลือ ณ สินวัน และคํานวณดอกเบียค ้างรับ (ถ ้ามี)
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(9.2) รายงานเป็ นรายวันเกียวกับเงินลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลักทรัพย์ และตามสถานภาพของหลักทรัพย์ พร ้อมทังคํานวณ
ดอกเบียค ้างรับ (ถ ้ามี)
(9.3) รายงานรายละเอียดเจ ้าหนีค่าซือหลักทรัพย์ และลูกหนีค่าขายหลักทรัพย์
(9.4) รายงานอืนๆ ตามทีบริษัทจัดการร ้องขอ
(10) จัดทํารายงานเสนอต่อสํานั กงาน ก.ล.ต. ในกรณีทบริ
ี ษัทจัดการกระทําการหรืองดเว ้นกระทําการจนก่อให ้เกิดความเสียหายแก่กองทุน
หรือไม่ปฏิบัตต
ิ ามหน ้าทีตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทังนี ภายใน 5 วันนั บแต่วันทีผู ้ดูแล
ผลประโยชน์รู ้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
(11) แจ ้งให ้บริษั ทจั ด การทราบ หากบริษั ทจั ด การมิไ ด ้ปฏิบั ต ต
ิ ามพระราชบั ญ ญั ต ห
ิ ลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํ า นั ก งาน ก.ล.ต. ทีออกตามพระราชบั ญ ญั ต ด
ิ ั ง กล่า ว หรือ ข ้อบั ง คั บ อืนใดทีออกตามพระราชบั ญ ญั ต ิ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในส่วนทีเกียวกับการจัดการกองทุนรวม
(12) ดําเนินการสอดส่องดูแล และตรวจสอบบัญชีเงินฝากและเอกสารหลักฐานทีเกียวกับการซือขายหลักทรัพย์ของกองทุน
(13) ดําเนินการฟ้ องร ้องบังคับคดีให ้บริษัทจัดการปฏิบัตต
ิ ามหน ้าทีของตน หรือฟ้ องร ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ
ทังนี เพือประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุนหรือเมือได ้รับคําสังจากสํานั กงาน ก.ล.ต. ค่าใช ้จ่ายในการฟ้ องร ้องบังคับคดี เพือประโยชน์ของผู ้ถือ
ิ ของกองทุนได ้
หน่วยลงทุนให ้หักหรือเรียกร ้องจากทรัพย์สน
(14) ให ้ความเห็นชอบในการดําเนินงานของบริษัทจัดการตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให ้เป็ นหน ้าทีของ
ผู ้ดูแลผลประโยชน์
ิ ของกองทุนจนกว่าการชําระบัญชีจะเสร็จสิน
(15) ดูแลรับฝากทรัพย์สน
(16) ดูแล และตรวจสอบให ้ผู ้ชําระบัญชีปฏิบัตต
ิ ามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีทผู
ี ้
ชําระบัญชีงดเว ้นกระทํ าการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จนก่อให ้เกิดความเสียหายแก่
กองทุน ให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให ้สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ
ิ ในต่างประเทศหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (ถ ้ามี) สําหรับประเทศทีกองทุนไปลงทุน โดยผู ้ดูแล
(17) จัดให ้มีผู ้รับฝากทรัพย์สน
ิ ในต่างประเทศว่าถูกต ้องตามกฎหมายกําหนด มีฐานะมันคงและมี
ผลประโยชน์มห
ี น ้าทีคัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัตข
ิ องผู ้รับฝากทรัพย์สน
ิ ในต่างประเทศของกองทุน โดยผู ้ดูแลจะต ้องรับผิดชอบการปฏิบัตห
ิ นัน
ศักยภาพในการดําเนินการเป็ นผู ้รับฝากทรัพย์สน
ิ น ้าทีของผู ้รับฝากทรัพย์สน
(18) ในกรณี ท ีผู ้ดู แ ลผลประโยชน์ ม ไ
ิ ด ้เป็ นสมาชิก ศู น ย์รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ใ นต่ า งประเทศทีบริษั ทจั ด การประสงค์จ ะลงทุ น ในหรือ มีไ ว ้ซึง
ิ อืนซึงมีคณ
หลักทรัพย์นัน ให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์แต่งตังผู ้รับฝากทรัพย์สน
ุ สมบัตต
ิ ามหลักเกณฑ์ทสํ
ี านักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(19) ปฏิบัตงิ านอืนใด ตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให ้เป็ นหน ้าทีของผู ้ดูแลผลประโยชน์
(20) ดูแลให ้บริษัทจัดการปฏิบัตต
ิ ามหน ้าทีและความรับผิดชอบตามทีระบุไว ้ในโครงการจัดการกองทุน และข ้อผูกพันระหว่างผู ้ถือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสํานักงาน ก.ล.ต.
กําหนด ทังทีมีอยูใ่ นปั จจุบันและทีแก ้ไขเพิมเติมในอนาคตโดยเคร่งครัด
ผู ด
้ ู แ ลผลประโยชน์ ม ีอํ า นาจหน า้ ทีและความรั บ ผิด ชอบตามทีกํ า หนดไว ้ในสั ญ ญาแต่ ง ตั งผู ด
้ ู แ ลผลประโยชน์ ข องกองทุ น รวมและตาม
พระราชบั ญ ญั ต ิห ลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 ซึงรวมถึง หน า้ ทีดู แ ลรั ก ษาประโยชน์ ข องผู ถ้ ือ หน่ ว ยลงทุ น และเมือมีก าร
เปลียนแปลงผู ้ดูแลผลประโยชน์ ผู ้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน ้าทีดําเนินการตามทีจําเป็ นเพือให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัต ิ
หน ้าทีต่อไปได ้ ซึงการดํ าเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชือในหนั งสือเพือรับรองความถูกต ้องและครบถ ้วนของสิงทีส่งมอบให ้ผู ้ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลียนแปลงผู ้ดูแลผลประโยชน์
ในกรณีทผู
ี ้ดูแลผลประโยชน์กระทํ าการ งดเว ้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัตห
ิ น ้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุน ผู ้ถือ
หน่วยลงทุนอาจใช ้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้ องร ้อง
บังคับคดีกบ
ั ผู ้ดูแลผลประโยชน์เพือประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยลงทุนทังปวงได ้
ผู ้ดูแลผลประโยชน์ต ้องไม่กระทํ าการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู ้ถือหน่ วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํ านั นจะเป็ นไปเพือ
ประโยชน์ของผู ้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู ้อืน เว ้นแต่เป็ นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน ้าทีเป็ นผู ้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็ น
การดําเนินการในลักษณะทีเป็ นธรรมและได ้เปิ ดเผยข ้อมูลให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล ้ว โดยผู ้ถือหน่วยลงทุนทีได ้ทราบ
ข ้อมูลดังกล่าวมิได ้แสดงการคัดค ้าน
ในกรณีทการดํ
ี
าเนินการใดต ้องได ้รับมติของผู ้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่ดําเนินการขอมติ ให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์มอ
ี ํานาจดําเนินการ
ตามทีจําเป็ นเพือขอมติของผู ้ถือหน่วยลงทุนได ้
เงือนไขการเปลียนผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์:
บริษัทจัดการจะเปลียนตัวผู ้ดูแลผลประโยชน์ภายใต ้เงือนไขดังต่อไปนี
(1) เมือบริษัทจัดการหรือผู ้ดูแลผลประโยชน์มค
ี วามประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู ้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให ้อีกฝ่ ายหนึงทราบ
ล่วงหน ้าเป็ นลายลักษณ์อักษรเป็ นเวลาไม่น ้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีทบริ
ี ษัทจัดการ หรือผู ้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึงไม่ปฏิบัตห
ิ น ้าทีและความรับผิดชอบทีได ้ตกลงไว ้ ผู ้ดูแลผลประโยชน์หรือ
บริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู ้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให ้อีกฝ่ ายหนึงทราบล่วงหน ้าเป็ นลายลักษณ์อักษรไม่น ้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีทมี
ี การเปลียนแปลงเงือนไขในโครงการหรือมีการแก ้ไขเปลียนแปลงกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานั กงาน ก.ล.ต. หรือกรณีอนใด
ื
และบริษัทจัดการและผู ้ดูแลผลประโยชน์ทังสองฝ่ ายไม่สามารถตกลงทีจะ
แก ้ไขเปลียนแปลงสัญญาให ้สอดคล ้องกับกฎหมายดังกล่าว ทังนี เนืองจากการเปลียนแปลงดังกล่าวมีผลเป็ นการเพิมภาระหน ้าทีแก่ผู ้ดูแลผลประโยชน์
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ิ ธิบอก
มากกว่าภาระหน ้าทีทีระบุไว ้ในสัญญาแต่งตังผู ้ดูแลผลประโยชน์ และผู ้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน ้าทีดังกล่าว ผู ้ดูแลผลประโยชน์มส
ี ท
เลิกสัญญาแต่งตังผู ้ดูแลผลประโยชน์ได ้ โดยบอกกล่าวให ้บริษัทจัดการทราบล่วงหน ้าเป็ นลายลักษณ์อักษรเป็ นเวลาไม่น ้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีทผู
ี ้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข ้างมากซึงคิดตามจํ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึงหนึงของจํ านวนหน่วยลงทุนทีขายได ้แล ้ว
ทังหมดของกองทุน เรียกร ้องให ้มีการเปลียนตัวผู ้ดูแลผลประโยชน์
(5) ในกรณีทผู
ี ้ดูแลผลประโยชน์นําข ้อมูลต่างๆ ทีเกียวข ้องกับการจัดการกองทุนหรือข ้อมูลอืนทีเกียวข ้องกับกองทุนไปเปิ ดเผย หรือใช ้ในทาง
ิ ธิบอกเลิกสัญญาแต่งตัง
ทีก่อหรืออาจก่อให ้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให ้เกิดประโยชน์แก่ผู ้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการมีสท
ผู ้ดูแลผลประโยชน์ได ้ทันที เว ้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยในการกระทําตามอํานาจหน ้าทีของผู ้ดูแลผลประโยชน์ หรือโดยอํานาจของกฎหมาย หรือ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงยินยอมอนุญาตเป็ นลายลักษณ์ให ้เปิ ดเผยได ้
คูส
่ ญ
(6) ในกรณีทผู
ี ้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัตข
ิ ้อหนึงข ้อใดตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. เรือง คุณสมบัตผ
ิ ู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
บริษัทจัดการจะดําเนินการให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก ้ไขให ้ถูกต ้องภายใน 15 วันนั บตังแต่วันถัดจากวันทีบริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือ
ปรากฏจากการตรวจสอบของสํานั กงาน ก.ล.ต. เว ้นแต่สํานั กงาน ก.ล.ต. จะสังการเป็ นอย่างอืน โดยบริษัทจัดการจะแจ ้งการแก ้ไขดังกล่าวให ้
สํานักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 3 วันทําการนับตังแต่วันถัดจากวันทีแก ้ไขเสร็จสิน ในกรณีท ี ผู ้ดูแลผลประโยชน์ไม่จัดการแก ้ไขให ้ถูกต ้องภายใน
ระยะเวลาทีกําหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลียนตัวผู ้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานั กงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนั บตังแต่วันถัดจากวันทีครบ
กํ า หนดเวลาให ้แก ้ไขและเมือได ้รั บ อนุ ญ าตจากสํ า นั ก งาน ก.ล.ต. แล ้วบริษั ทจั ด การจะแต่ ง ตั งผู ด
้ ู แ ลผลประโยชน์ ร ายใหม่ แ ทนผู ด
้ ูแ ล
ผลประโยชน์เดิมโดยพลัน เว ้นแต่สํานักงาน ก.ล.ต. จะสังการเป็ นอย่างอืน
ิ ดลง ผู ้ดูแล
ในทุกกรณีการเปลียนตัวผู ้ดูแลผลประโยชน์จะต ้องได ้รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อน และเมือการเป็ นผู ้ดูแลผลประโยชน์สนสุ
ิ
ผลประโยชน์จะต ้องทําหน ้าทีผู ้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สน และเอกสารหลักฐานทังหมดของ
กองทุนให ้แก่ผู ้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสังของบริษัทจัดการ หรือสํานั กงาน ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดําเนินการอืนใดทีจํ าเป็ น
ิ และเอกสารทังหลายให ้แก่ผู ้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่เสร็ จสิน และผู ้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน ้าทีได ้
เพือให ้การโอนทรัพย์สน
ทันที ทังนี ภายในระยะเวลาอันสมควร เว ้นแต่บริษัทจัดการ หรือสํานักงาน ก.ล.ต. จะมีคําสังเป็ นอย่างอืน
ในกรณีผู ้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็ นการขัดแย ้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู ้ถือหน่วยลงทุนทีไม่เข ้าข ้อยกเว ้นให ้กระทําได ้ หาก
เป็ นกรณีทมี
ี นัยสําคัญและไม่สามารถแก ้ไขให ้หมดไป ให ้บริษัทจัดการมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู ้ดูแลผลประโยชน์ได ้
ิ กองทุนรวม:
สถานทีเก็บร ักษาทร ัพย์สน
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
เลขที 100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2724-5047 โทรสาร 0-2724-5051
ธนาคารแห่งประเทศไทย
เลขที 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ิ ต่างประเทศ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานทีเกียวข ้องอืนใด หรือผู ้ดูแลผลประโยชน์แต่งตัง
และ/หรือผู ้รับฝากทรัพย์สน
ิ
ขึนเพือเก็บรักษาทรัพย์สนในต่างประเทศ
3. ผูส
้ อบบ ัญชี:
ชือ: นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ชือ: นายเทอดทอง เทพมังกร
ชือ: นางสาวชมภูนุช แซ่แต ้
ชือ: นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์
ั
ชือ: นางสาวชุตม
ิ า วงษ์ศราพันธ์ชย
ชือ: นางสาวรฐาภัทร ลิมสกุล
ทีอยู:่ บริษัท พีว ี ออดิท จํากัด
เลขที 100/19 ชัน 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห ้วยขวาง เขตห ้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080
โทรสาร 0-2645-0020
สิทธิ หน้าที และความร ับผิดชอบ:
สิทธิของผูส
้ อบบ ัญชี
ได ้รับค่าตอบแทนจากการทําหน ้าทีเป็ นผู ้สอบบัญชี
หน้าทีและความร ับผิดชอบของผูส
้ อบบ ัญชี
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจํารอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบบัญชีทรัี บรองทัวไป
หมายเหตุ: บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก ้ไขเปลียนแปลงหรือเพิมเติมรายชือของผู ้สอบบัญชีได ้ในภายหลัง โดยผู ้สอบบัญชีดังกล่าว
จะต ้องเป็ นบุคคลทีได ้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด ้วยการให ้ความเห็นชอบผู ้สอบบัญชี
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4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน:
ชือ: ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ทีอยู:่ เลขที 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2230-1784
5. ผูจ
้ ัดจําหน่าย: ไม่ม ี
บริษัทจัดการอาจแต่งตังหรือยกเลิกการแต่งตังผู ้จัด จํ าหน่ ายได ้ โดยบริษัทจัดการจะแจ ้งการแต่งตังหรือยกเลิกการแต่งตังผู ้จั ดจํ าหน่ า ยให ้
สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบทุกครัง
6. ผูส
้ น ับสนุนการขายหรือร ับซือคืน:
ชือ: ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ทีอยู:่ เลขที 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 1333 และสาขาต่างๆ ทัวประเทศ
ชือ: บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ทีอยู:่ เลขที 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน 29 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2231-3777 และ 0-2618-1000
ชือ: บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
ทีอยู:่ เลขที 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชัน 15 -17 ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2638-5500
สิทธิ หน้าที และความร ับผิดชอบ:
สิทธิของผูส
้ น ับสนุนการขายหรือร ับซือคืน
(1) ได ้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน ้าทีผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน ตามสัญญาแต่งตังผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
(2) บอกเลิกการเป็ นผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนตามข ้อกําหนดและเงือนไขทีกําหนดไว ้ในสัญญาแต่งตังผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
หน้าทีและความร ับผิดชอบของผูส
้ น ับสนุนการขายหรือร ับซือคืน
(1) แจกจ่ายหนั งสือชีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ทังส่วนสรุปข ้อมูลสําคัญพร ้อมใบคําสังซือหรือใบจองซือหน่วยลงทุน และส่วนข ้อมูลกองทุน
รวมเมือมีผู ้ร ้องขอ และหรือเอกสารอืนใด (ถ ้ามี) ตามทีได ้รับจากบริษัทจัดการให ้แก่ผู ้สนใจลงทุน
(2) แจกจ่ายเอกสารใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน ใบคําสังซือหรือใบจองซือหน่วยลงทุน คําขอโอนหน่วยลงทุน และคําขอแก ้ไขข ้อมูลผู ้ถือหน่วย
ลงทุนตามทีได ้รับจากบริษัทจัดการให ้แก่ผู ้สนใจลงทุน ตลอดจนรับเอกสารดังกล่าวเพือส่งมอบให ้กับบริษัทจัดการ
(3) จัดวางเอกสารเผยแพร่เกียวกับกองทุน ณ สํานักงานใหญ่และสาขาของตัวแทน (ถ ้ามี) รวมทัง ดําเนินการด ้วยความร่วมมือของบริษัทจัดการใน
การเผยแพร่มล
ู ค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซือคืนหน่วยลงทุน รวมทังข ้อมูลและเอกสารอันจําเป็ นตามทีกฎหมายกําหนด
(4) บันทึกข ้อมูล และทํารายการรับคําสังซือ หรือคําสังโอนหน่วยลงทุน หรือคําสังแก ้ไขข ้อมูลผู ้ถือหน่วยลงทุน เพือส่งผ่านให ้กับบริษัทจัดการ
(5) รับชําระเงินค่าซือหน่วยลงทุนจากผู ้สังซือหน่วยลงทุนให ้แก่บริษัทจัดการหรือชําระเงินค่าขายคืนให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน
(6) ยืนยันการซือหรือขายคืนหน่วยลงทุนให ้แก่ผู ้สังซือหรือผู ้ถือหน่วยลงทุน
(7) ส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามทีกําหนดให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน
(8) คืนเงินค่าซือหน่วยลงทุนตามทีได ้รับจากบริษัทจัดการ ให ้แก่ผู ้สังซือทีไม่ได ้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
(9) กรณี ท ีผู ้สนั บ สนุ น การขายหรือ รั บ ซือคืน ให ้บริก ารเป็ นนายหน ้าซือขายหน่ ว ยลงทุน แบบไม่เ ปิ ดเผยรายชือผู ้ถือ หน่ ว ยลงทุน (Omnibus
Account) ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนมีหน ้าทีปฏิบัต ิ ดังนี
(ก) มีระบบในการปฏิบัตงิ านทีทําให ้มันใจได ้ว่าลูกค ้าจะได ้รับการปฏิบัตอ
ิ ย่างสุจริต และเป็ นธรรมเกียวกับการจัดทําการบัญชีรายชือผู ้ถือหน่วย
ลงทุนซึงไม่เปิ ดเผยรายชือ
(ข) ในกรณีทผู
ี ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือคืนประสงค์จะปฏิบัตต
ิ ่อลูกค ้าในเรืองใด ซึงมีผลทําให ้ลูกค ้าได ้รับเงือนไขหรือสิทธิประโยชน์ทไม่
ี เท่า
เทียมกับการซือขายหน่วยลงทุนแบบเปิ ดเผยรายชือผู ้ถือหน่วยลงทุน ผู ้สนับสนุนการขายและรับซือคืนต ้องแจ ้งให ้ผู ้ลงทุนทราบและจัดให ้มีหลักฐาน
ทีแสดงว่าผู ้ลงทุนได ้รับทราบและยอมรับเงือนไขและสิทธิประโยชน์ทไม่
ี เท่าเทียมกันนันแล ้ว ทังนี การปฏิบัตด
ิ ังกล่าวต ้องไม่ขด
ั หรือแย ้งและไม่น ้อย
กว่าหลักเกณฑ์การจัดตังและจัดการกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ กฎ หรือคําสังทีออกตามกฎหมาย
ดังกล่าว
(ค) ดําเนินการตรวจสอบและแจ ้งให ้บริษัทจัดการทราบ หากมีกรณีทบุ
ี คคลใดถือหน่วยลงทุนเกินข ้อจํากัดในการใช ้สิทธิออกเสียง เพือให ้บริษัท
จัดการใช ้ข ้อมูลดังกล่าวในการเปิ ดเผยตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต
(ง) จะต ้องไม่นับคะแนนเสียงในส่วนทีเกินข ้อจํากัดในการใช ้สิทธิออกเสียง ทีได ้กําหนดไว ้ในข ้อผูกพันระหว่างผู ้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
(10) ปฏิบัตงิ านอืนใดซึงเกียวข ้องหรือเป็ นหน ้าทีของผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือคืนตามทีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศ
สํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด
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หมายเหตุ:
บริษัทจัดการอาจแต่งตังผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนเพิมเติมหรือยก เลิกการแต่งตังผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนในภายหลัง โดยบริษัท
จัดการจะแจ ้งการแต่งตังหรือยกเลิกการแต่งตังผู ้สนั บสนุนการขาย หรือรับซือคืนให ้สํานั กงาน ก.ล.ต. ทราบทุกครัง ในกรณีของการแต่งตัง
ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนเพิมเติม ผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนดังกล่าวอาจเป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิตบ
ิ ค
ุ คล ทีสํานักงาน ก.ล.ต. ได ้
ให ้ความเห็นชอบเพือทําหน ้าทีเป็ นผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนของกองทุน โดยผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนทีได ้รับการแต่งตังจะต ้อง
ปฏิบัตงิ านได ้ภายใต ้ระบบงานเดียวกันกับผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนทีปฏิบัตห
ิ น ้าทีอยูก
่ อ
่ นแล ้ว
7. ผูด
้ แ
ู ลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF): ไม่ม ี
8. ผูล
้ งทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไม่ได้เป็นผูด
้ แ
ู ลสภาพคล่อง): ไม่ม ี
9. ทีปรึกษา:
9.1. ทีปรึกษาการลงทุน: ไม่ม ี
หมายเหตุ:
บริษัทจัดการอาจจะแต่งตังผู ้ทีมีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็ นทีปรึกษาการลงทุนให ้เป็ นทีปรึกษาของบริษัทจัดการเพือให ้คําแนะนํ าด ้าน
การลงทุนต่างๆ ตามนโยบายของกองทุนเพือก่อให ้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผู ้ซือหน่วยลงทุน ทังนี การแต่งตังทีปรึกษาดังกล่าวข ้างต ้น บริษัท
จั ด การจะแจ ้งให ้สํ า นั ก งาน ก.ล.ต. ทราบทุก ครั ง บริษั ทจั ด การจะเป็ นผู ้รั บ ผิด ชอบค่า ตอบแทนทีปรึก ษาของบริษั ท จั ด การ โดยจะหั ก จาก
ค่าธรรมเนียมการจัดการทีบริษัทจัดการจะได ้รับจากกองทุน
9.2. ทีปรึกษากองทุน: ไม่ม ี
10. ผูป
้ ระก ัน (กรณีกองทุนมีประก ัน): ไม่ม ี
11. ผูร้ ับมอบหมายงานด้านการจ ัดการลงทุน (Outsource): ไม่ม ี
12. คณะต ัวแทนผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund): ไม่ม ี
13. สิทธิหน้าทีและความร ับผิดชอบของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน:
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน:
ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให ้แก่บริษัทจัดการ ทังนี ให ้เป็ นไปตามรายละเอียดโครงการหัวข ้อ "การรับซือคืนหน่วยลงทุน"
13.2. สิทธิในการรับเงินปั นผล: ไม่ม ี
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน:
วิธก
ี ารขอโอนหน่วยลงทุน
ผู ้โอนและผู ้รับโอนจะต ้องเป็ นผู ้ลงทุนทีมิใช่รายย่อยหรือผู ้มีเงินลงทุนสูงเช่นเดียวกัน จึงจะสามารถโอนหน่วยลงทุนได ้โดยจะต ้องมายืนคําขอ
โอนหน่ วยลงทุนด ้วยตนเองทีผู ้สนั บสนุ นการขายหรือรับซือคืน ในกรณีทผู
ี ้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการมาก่อน ผู ้รับโอน
จะต ้องกรอกรายละเอียดในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนและยืนต่อผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนพร ้อมกับคําขอโอนหน่วยลงทุน
ผู ้โอนจะต ้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนในอัตราทีบริษัทจัดการกําหนด ในวันทียืนคําขอโอนหน่วยลงทุน
หลังจากทีได ้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู ้โอนแล ้ว ผู ้สนั บสนุนการขายหรือรับซือคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําขอโอนหน่วย
ลงทุนให ้แก่ผู ้โอนไว ้เป็ นหลักฐาน
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข ้อมูลการโอนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการจะออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให ้แก่ผู ้โอนหน่วยลงทุนและ
ผู ้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 6 วันทําการนับแต่วันทีผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนได ้รับคําขอโอนหน่วยลงทุน สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน
ของผู ้รับโอนจะเกิดขึนหลังจากทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได ้บันทึกข ้อมูลการโอนหน่วยลงทุนแล ้ว
13.4. ข ้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน:
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีทมี
ี การโอนหน่วยลงทุนให ้แก่บุคคลอืนทีมิใช่ผู ้ลงทุนที
มิใช่รายย่อยหรือผู ้มีเงินลงทุนสูง เว ้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
13.5. สิทธิในการลงมติเพือแก ้ไขเพิมเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก ้ไขวิธจ
ี ัดการ:
ิ ธิลงมติเพือทําการแก ้ไขเพิมเติมโครงการหรือแก ้ไขวิธจ
ผู ้ถือหน่วยลงทุนมีสท
ี ัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการแก ้ไขเพิมเติมโครงการ ทังนี ให ้
เป็ นไปตามรายละเอียดโครงการหัวข ้อ "การขอมติของผู ้ถือหน่วยลงทุน และวิธก
ี ารแก ้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก ้ไขวิธก
ี ารจัดการ"
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13.6. สิทธิในการได ้รับเงินคืนเมือเลิกโครงการ:
ิ ธิได ้รับเงินคืนเมือโครงการสินสุดลง โดยบริษัทจัดการจะจัดให ้มีผู ้ชําระบัญชีทสํ
ผู ้ถือหน่วยลงทุนมีสท
ี านั กงาน ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ นผู ้ชําระบัญชี
ิ ของโครงการ ชําระภาระหนีสินและแจกจ่ายเงินคืนให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนตามวิธก
โดยจะได ้ดําเนินการให ้มีการจําหน่ายทรัพย์สน
ี ารทีระบุไว ้ภายใต ้
หัวข ้อ “การชําระบัญชีเมือเลิกกองทุน”
13.7. สิทธิประโยชน์อนๆ:
ื
ไม่ม ี
13.8. อืนๆ:
ผู ้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนทียังส่งใช ้แก่บริษัทจัดการไม่ครบ
การทีผู ้ถือหน่วยลงทุนได ้แสดงความประสงค์ในการซือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใดๆ ให ้ถือว่าผู ้ถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวยอมรับทีจะผูกพันตามข ้อกําหนดในข ้อผูกพันซึงลงนามโดยผู ้ดูแลผลประโยชน์ทได
ี ้รับการแต่งตังจากบริษัทจัดการโดยชอบ
ิ ธิเรียกให ้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได ้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมทีตนถือ ทังนี
ผู ้ถือหน่วยลงทุนมีสท
ในกรณีทมี
ี การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได ้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู ้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต ้องเป็ นไปตาม
ข ้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนันๆ ด ้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน:
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน:
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หน ้าแสดงรายการเคลือนไหวบัญชีกองทุนรวม
- อืนๆ
14.2. เงือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ:
ในกรณีทผู
ี ้สังซือตังแต่ 2 คนขึนไปแต่ไม่เกิน 4 คนสังซือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ ้งชือผู ้ถือหน่วยลงทุนเหล่านันเป็ นผู ้ถือหน่วย
ื
ลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือเอกสารแสดงสิทธิอนใด
ื
โดยจะถือเอาบุคคลทีมีชอใน
้สิ
คําขอเปิ ดบัญชีกองทุนคนใดคนหนึงหรือมากกว่าตามทีผู ้ถือหน่วยลงทุนแจ ้งความประสงค์ไว ้เป็ นผู ้ใช ทธิในฐานะผู ้ถือหน่วยลงทุน และผู ้รับเงิน
ทีได ้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หรือเอกสารแสดงสิทธิอนใด
ื
ให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการนับแต่วันสินสุด
ระยะเวลาเสนอขายครังแรก
ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีปรากฏชือในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิอนใด
ื
จะต ้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
หรือเอกสารแสดงสิทธิอนใด
ื
(ถ ้ามี) ด ้วยตนเอง ณ สํานักงานใหญ่หรือสํานักงานสาขาของบริษัทจัดการหรือผู ้สนับสนุนฯ ทีผู ้ถือหน่วยลงทุนเปิ ด
บัญชีกองทุน
สมุดบ ัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
สําหรับเอกสารแสดงสิทธิทเป็
ี นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู ้ถือหน่วยลงทุนมีหน ้าทีทีจะต ้องนํ าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมา
บันทึกรายการให ้เป็ นปั จจุบันอยู่เสมอ โดยผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถนํ าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให ้เป็ นปั จจุบันได ้
ตังแต่วันทําการถัดจากวันทําการซือขายหน่วยลงทุน ในกรณีทผู
ี ้ถือหน่วยลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให ้เป็ น
ปั จจุบัน ให ้ถือเอารายการทีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นรายการทีถูกต ้อง
หน้าแสดงรายการเคลือนไหวบ ัญชีกองทุนรวม
สําหรับกรณีสังซือผ่านระบบอินเตอร์เน็ ต กําหนดให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนใช ้เอกสารหน ้าทีแสดงรายการเคลือนไหวบัญชีกองทุนรวมเป็ นหลักฐาน
แสดงสิทธิได ้ เว ้นแต่ผู ้ถือหน่วยลงทุนรายใดประสงค์จะให ้ออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิเพือใช ้เป็ นหลักฐานแสดงสิทธิ ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถร ้อง
ขอได ้ทีบริษัทจัดการ หรือผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนทีออกหลักฐานแสดงสิทธินันๆ ได ้
อืนๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในรูปแบบใดรูปแบบหนึงให ้กับผู ้สังซือหรือผู ้ถือหน่วยลงทุน เพือเป็ นหลักฐาน
ยืนยันการทํารายการซือขายหน่วยลงทุน รวมถึงเปลียนแปลง และหรือเพิมเติมรูปแบบเอกสารแสดงสิทธิ และหรือเงือนไข และระยะเวลาส่งมอบ
เอกสารแสดงสิทธิให ้กับผู ้ถือหน่วยลงทุนได ้
บริษัทจัดการจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน เพือให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช ้อ ้างอิงต่อบริษัทจัดการและ
บุคคลอืนได ้
ในกรณีทผู
ี ้ถือหน่วยลงทุนจําเป็ นต ้องใช ้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการต ้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน
15. กําหนดเวลา วิธก
ี าร และข้อจําก ัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผถ
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน: ิ อืนให้แก่ผถ
16. วิธก
ี ารชําระเงินหรือทร ัพย์สน
ู้ อ
ื หน่วยลงทุน:
ิ อืนทังทีเป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพือกองทุนรวมตามประกาศสํานั กงาน ก.ล.ต. ว่าด ้วยการ
บริษัทจัดการจะรับชําระหนีด ้วยทรัพย์สน
ดําเนินการในกรณีทผู
ี ้ออกตราสารหนีหรือลูกหนีตามสิทธิเรียกร ้องของกองทุนรวมผิดนัดชําระหนี ดังนี
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ส่วนที 1 การดําเนินการเมือมีการผิดนัดชําระหนีหรือมีพฤติการณ์วา่ ผู ้ออกตราสารหนีหรือลูกหนีตามสิทธิเรียกร ้องจะไม่สามารถชําระหนีได ้ หรือ
เมือปรากฏข ้อเท็ จจริงที บลจ. พิจารณาแล ้วเห็นว่าตราสารทีลงทุนนั นประสบปั ญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจํ าหน่ายได ้ด ้วยราคาที
สมเหตุสมผล
การดําเนินการของบริษ ัทจ ัดการ

กรณีกองทุนทีบริษ ัทจ ัดการได้บ ันทึกมูลค่า
ตราสารหนีหรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0

กรณีทมี
ี พฤติการณ์วา
่ ผูอ
้ อกตราสารหนีหรือลูกหนี
ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนีได้1 หรือ
เมือปรากฏข้อเท็จจริงทีบริษ ัทจ ัดการพิจารณาแล้ว
เห็นว่าตราสารทีลงทุนโดยมีน ัยสําค ัญต่อ NAV ของ
กองทุนนนประสบปั
ั
ญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจําหน่ายได้ดว้ ยราคาทีสมเหตุสมผล2

ิ ธิได ้รับ
1. การกําหนดให ้เป็ นผู ้มีสท
ิ อืนทีได ้
เงินได ้สุทธิจากทรัพย์สน
จากการรับชําระหนี

ื
1.1 กําหนดให ้ผู ้ถือหน่วยทุกรายทีมีชออยู
ใ่ น
ทะเบียน ณ วันทีบริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตรา
สารหนีหรือสิทธิเรียกร ้องเป็ น 0 เว ้นแต่บริษัท
จัดการดําเนินการตาม 1.2 ก่อนแล ้ว

2. การแจ ้งต่อสํานักงาน

ข ้อมูล: ประเภท จํานวน ชือผู ้ออกตราสารหนีหรือลูกหนีตามสิทธิเรียกร ้อง เงินสํารอง (ถ ้ามี) และวันที
บริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนีหรือสิทธิเรียกร ้องเป็ น 0 หรือวันทีบริษัทจัดการทราบถึงพฤติการณ์
ว่าผู ้ออกตราสารหนีหรือลูกหนีตามสิทธิเรียกร ้องจะไม่สามารถชําระหนีได ้ แล ้วแต่กรณี

ื
1.2 อาจกําหนดให ้ผู ้ถือหน่วยทุกรายทีมีชออยู
ใ่ น
ทะเบียน ณ วันทีมีพฤติการณ์วา่ ผู ้ออก
ตราสารหนีหรือลูกหนีตามสิทธิเรียกร ้องจะไม่สามารถ
ชําระหนีได ้ก็ได ้ หรือเมือปรากฏข ้อเท็จจริงทีบริษัท
จัดการพิจารณาแล ้วเห็นว่าตราสารทีลงทุนนันประสบ
ปั ญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได ้
ด ้วยราคาทีสมเหตุสมผล

ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทีบริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนีหรือสิทธิเรียกร ้องเป็ น 0
3. การจัดให ้มีข ้อมูล

1

จัดให ้มีข ้อมูลตาม 2. ไว ้ทีสํานักงานใหญ่
สํานักงานสาขาของบริษัทจัดการ และสถานที
ติดต่อทุกแห่งของผู ้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซือคืนทีใช ้ในการซือขายหน่วยของกองทุน
ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการแจ ้ง
สํานักงาน เป็ นระยะเวลาอย่างน ้อย 30 วันด ้วย

-

บริษัทจัดการไม่ต ้องนํ าตราสารหนีหรือสิทธิเรียกร ้องนันมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

2

บริษัทจัดการไม่ต ้องนํ าตราสารนันมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีทพิ
ี จารณาแล ้วมีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าตราสารที
กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปั ญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได ้ด ้วยราคาทีสมเหตุสมผล และการ
จําหน่ายจะไม่เป็ นประโยชน์ตอ
่ ผู ้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทังนี โดยได ้รับความเห็นชอบจากผู ้ดูแลผลประโยชน์
ิ ธิได ้รับเงินได ้สุทธิจากทรัพย์สน
ิ อืนทีได ้จากการรับชําระหนีตาม 1. บริษัทจัดการจะรับชําระหนี
ในกรณีทบริ
ี ษัทจัดการไม่ได ้มีการกําหนดผู ้มีสท
ิ อืนทีมิใช่หลักประกันเพือกองทุนได ้เมือดําเนินการดังนี
ด ้วยทรัพย์สน
ิ อืนไว ้ในข ้อผูกพัน
(1) ระบุรายละเอียดเกียวกับการรับชําระหนีด ้วยทรัพย์สน
ิ อืนทีมิใช่หลักประกันในแต่ละครัง โดยดําเนินการดังนี
(2) ต ้องได ้รับมติพเิ ศษจากผู ้ถือหน่วยก่อนการรับชําระหนีด ้วยทรัพย์สน
ิ ทีกองทุนจะได ้จากการรับชําระหนีด ้วยทรัพย์สน
ิ อืน มูลค่าของทรัพย์สน
ิ ประมาณการค่าใช ้จ่าย เช่น
(2.1) ระบุรายละเอียดเกียวกับทรัพย์สน
ิ
้จ่
ิ
้จ่
ิ
้จ่
ค่าใช ายในการได ้มาซึงทรัพย์สน ค่าใช ายในการบริหารทรัพย์สน และค่าใช ายในการจําหน่ายทรัพย์สน เป็ นต ้น
(2.2) ระบุเหตุผลและความจําเป็ นในการรับชําระหนี
(2.3) จัดให ้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึงดังนี
(2.3.1) เอกสารหลักฐานซึงแสดงให ้เห็นได ้ว่ามีการผิดนัดชําระหนีเกิดขึน
(2.3.2) บทวิเคราะห์และเหตุผ ลประกอบบทวิเ คราะห์ท ีบริษัท จั ดการจัด ทํ า ซึงแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู ้ออกตราสารหนีหรือ ลูก หนีตามสิท ธิ
เรียกร ้องจะไม่สามารถชําระหนีได ้ หรือข ้อเท็จจริงทีบริษัทจัดการพิจารณาแล ้วเห็นว่าตราสารทีลงทุนนันขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได ้
ด ้วยราคาทีสมเหตุสมผล
ิ มาจากการรับชําระหนีด ้วยทรัพย์สน
ิ อืนเพือกองทุน
ส่วนที 2 การดําเนินการเมือบริษัทจัดการได ้รับทรัพย์สน
การดําเนินการ

รายละเอียด

1. แจ ้งข ้อมูลต่อสํานักงานภายใน 15 วันทําการ
ิ มา
นับแต่วันทีได ้รับทรัพย์สน

ข ้อมูลดังนี
ประเภท จํานวน และชือผู ้ออกตราสารหนีหรือลูกหนีตามสิทธิเรียกร ้อง วันทีบริษัทจัดการ
ิ มาจากการรับชําระหนีด ้วยทรัพย์สน
ิ อืน พร ้อมทังรายละเอียดเกียวกับ
ได ้รับทรัพย์สน
ิ ทีได ้รับโดยมีสาระสําคัญอย่างน ้อยเกียวกับทรัพย์สน
ิ ดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สน
ิ
ทรัพย์สน
ิ อืน
ค่าใช ้จ่ายในการรับชําระหนีด ้วยทรัพย์สน

2. เปิ ดเผยข ้อมูลภายในวันทําการถัดจากวันที
บริษัทจัดการได ้แจ ้งสํานักงานตาม 1. เป็ น
ระยะเวลา ≥ 30 วัน

2.1 จัดให ้มีรายละเอียดตาม 1. ไว ้ทีสํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ บริษัทจัดการ
ตลอดจนสถานทีติดต่อทุกแห่งของผู ้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนทีใช ้ในการซือขาย
หน่วยลงทุนของกองทุน
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การดําเนินการ

รายละเอียด
2.2 กรณีเป็ นกองทุนปิ ด นอกจากการดําเนินการตาม 2.1 แล ้ว ให ้บริษัทจัดการระบุไว ้ใน
ิ นันมาว่ากองทุนได ้รับ
การประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในครังถัดจากวันทีได ้รับทรัพย์สน
ิ
ชําระหนีด ้วยทรัพย์สนอืนซึงผู ้ลงทุนสามารถขอดูรายละเอียดได ้ทีสํานักงานใหญ่และ
สํานักงานสาขาของบริษัทจัดการโดยให ้ระบุไว ้ในการประกาศดังกล่าวไม่น ้อยกว่า 3 ครัง
ติดต่อกัน

ิ ทีกองทุนได ้รับมาจาก
3. กําหนดราคาทรัพย์สน
ิ อืน
การรับชําระหนีด ้วยทรัพย์สน

เพือใช ้ในการคํานวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีสมาคมกําหนดโดย
ได ้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณ NAV ของกองทุนทีมีการรับชําระหนี
ิ อืน
ด ้วยทรัพย์สน

ิ
4.1 กรณีทบริ
ี ษัทจัดการได ้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที 1 บริษัทจัดการต ้องไม่นําทรัพย์สน
ิ
ิ
ทีได ้จากการรับชําระหนีด ้วยทรัพย์สนอืน และเงินได ้สุทธิจากทรัพย์สนอืนทีได ้จากการรับ
ชําระหนี มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
ิ ทีได ้จากการรับชําระหนีด ้วย
4.2 กรณีอนนอกเหนื
ื
อจาก 4.1 บริษัทจัดการต ้องนํ าทรัพย์สน
ิ อืน มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
ทรัพย์สน

ิ ทีได ้จากการรับชําระหนี
5. ดําเนินการกับทรัพย์สน
ิ
ด ้วยทรัพย์สนอืน

5.1 กรณีทบริ
ี ษัทจัดการได ้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที 1 ให ้บริษัทจัดการจําหน่าย
ิ
ิ อืนในโอกาสแรกทีสามารถกระทําได ้โดย
ทรัพย์สนทีได ้จากการรับชําระหนีด ้วยทรัพย์สน
ิ ธิในเงินได ้
คํานึงถึงประโยชน์ของผู ้ถือหน่วยเป็ นสําคัญ (เว ้นแต่ในกรณีทผู
ี ้ถือหน่วยทีมีสท
ิ อืนทีได ้จากการรับชําระหนีตกลงรับชําระหนีด ้วยทรัพย์สน
ิ ดังกล่าวแทน
สุทธิจากทรัพย์สน
เงิน ทังนี ตามทีกําหนดไว ้ในข ้อผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารทีสมาคมกําหนดโดย
ได ้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน)
ิ ทีได ้จากการรับ
5.2 กรณีอนนอกเหนื
ื
อจาก 5.1 ให ้บริษัทจัดการดําเนินการกับทรัพย์สน
ิ อืนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดังนี
ชําระหนีด ้วยทรัพย์สน
ิ ประเภททีกองทุนนันสามารถลงทุนได ้ บริษัทจัดการอาจมีไว ้ซึง
5.2.1 กรณีเป็ นทรัพย์สน
ิ ดังกล่าวต่อไปเพือเป็ นทรัพย์สน
ิ ของกองทุนก็ได ้
ทรัพย์สน
ิ ประเภททีกองทุ น นั นไม่ส ามารถลงทุ น ได ้ บริษั ทจั ด การต ้อง
5.2.2 กรณี เ ป็ นทรั พ ย์ส น
ิ ดังกล่าวในโอกาสแรกทีสามารถกระทํ าได ้โดยคํ านึงถึงประโยชน์ของผู ้ถือ
จํ าหน่ ายทรัพย์สน
หน่วยเป็ นสําคัญ
ิ ดังกล่าว บริษัทจัดการอาจ
5.3 ในระหว่างทีบริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สน
ิ ดังกล่าวก็ได ้
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สน
ิ ให ้บริษัทจัดการจ่ายจากทรัพย์สน
ิ ของ
5.4 ในกรณีทมี
ี ค่าใช ้จ่ายในการบริหารทรัพย์สน
กองทุน เว ้นแต่กรณีกองทุนเปิ ดทีบริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนีหรือสิทธิเรียกร ้อง
เป็ น 0 ให ้บริษั ทจั ดการจ่ายจากเงินสํ ารอง รายได ้ หรือผลประโยชน์ท ีได ้จากการบริหาร
ิ นัน
ทรัพย์สน

6. คืนเงินแก่ผู ้ถือหน่วยภายใน 45 วัน
ิ ทีได ้จากการ
นับแต่วันทีมีเงินได ้สุทธิจากทรัพย์สน
รับชําระหนี

ิ ทีได ้จากการรับชําระหนีด ้วยทรัพย์สน
ิ อืน
6.1 ให ้บริษัทจัดการเฉลียเงินได ้สุทธิจากทรัพย์สน
คืนในแต่ละครังให ้แก่ผู ้ถือหน่วยตาม 1. ของส่วนที 1 แล ้วแต่กรณี ภายใน 45 วันนับแต่
ิ ทีได ้จากการรับชําระหนี
วันทีมีเงินได ้สุทธิจากทรัพย์สน
6.2 ให ้แจ ้งรายละเอียดเกียวกับการเฉลียเงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15 วันทําการนับ
แต่วันทีบริษัทจัดการได ้เฉลียเงินคืน
ิ อืนทีได ้จากการรับ
6.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให ้เห็นว่าเงินได ้สุทธิจากทรัพย์สน
ชําระหนีไม่คุ ้มกับภาระค่าใช ้จ่ายในการเฉลียเงินคืนให ้แก่ผู ้ถือหน่วย บริษัทจัดการอาจนํ า
ิ ทีได ้จากการรับชําระหนีดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีการ
เงินได ้สุทธิจากทรัพย์สน
เฉลียเงินคืนให ้แก่ผู ้ถือหน่วยจะคุ ้มกับภาระค่าใช ้จ่ายก็ได ้
ิ ทีได ้จากการรับชําระหนีด ้วยทรัพย์สน
ิ อืนจนครบถ ้วนแล ้ว
หากได ้มีการจําหน่ายทรัพย์สน
ิ อืนทีได ้จากการรับชําระหนีนันไม่คุ ้มกับภาระ
และปรากฏว่าเงินได ้สุทธิจากทรัพย์สน
ิ อืนทีได ้จากการ
ค่าใช ้จ่ายในการเฉลียเงินคืน บริษัทจัดการอาจนํ าเงินได ้สุทธิจากทรัพย์สน
รับชําระหนีดังกล่าวมารวมคํานวณเป็ น NAV ของกองทุนก็ได ้ ทังนี บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการดังกล่าวได ้ต่อเมือได ้ระบุรายละเอียดไว ้ในข ้อผูกพันแล ้ว
6.4 สําหรับกองทุนเปิ ดทีบริษัทจัดการได ้บันทึกมูลค่าตราสารหนีหรือสิทธิเรียกร ้องเป็ น 0
หากต่อมาปรากฏว่าบริษัทจัดการได ้รับชําระหนีตามตราสารหนีหรือสิทธิเรียกร ้องดังกล่าวเป็ น
เงินให ้บริษัทจัดการปฏิบัตต
ิ าม 6.1 - 6.3 โดยอนุโลม

ิ อืนให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีปรากฏชือตามทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุน ณ
การชําระเงินหรือทรัพย์สน
เวลาทีกําหนด เท่านัน
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17. การจ ัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจําก ัดในการโอนหน่วยลงทุน:
บริษั ท จั ด การมีห น ้าทีจั ด ให ้มีท ะเบีย นผู ้ถือ หน่ ว ยลงทุน ตามหลั ก เกณฑ์ท ีออกตามมาตรา 125(5) แห่ง พระราชบั ญ ญั ต ห
ิ ลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ิ อืน รวมทังการให ้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใดๆ แก่ผู ้ถือหน่วย
ให ้สันนิษฐานไว ้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต ้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สน
ลงทุนทีปรากฏรายชือในสมุดทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุน หากได ้กระทําตามข ้อกําหนดในข ้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล ้ว ให ้ถือว่าบริษัทจัดการได ้
ดําเนินการตามอํานาจหน ้าทีแล ้ว
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานํ าหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเสนอขายต่อผู ้ลงทุนทีมิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็ น
ผู ้ลงทุนสถาบัน ผู ้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู ้มีเงินลงทุนสูง ตามทีกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว ้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเสนอขายต่อผู ้ลงทุนสถาบันหรือผู ้ลงทุนรายใหญ่พเิ ศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให ้ผู ้
ถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นผู ้ลงทุนสถาบันหรือผู ้ลงทุนรายใหญ่พเิ ศษ ตามทีกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว ้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานํ าหน่วยลงทุน ดังนี
1. หน่วยลงทุนทีบริษัทจัดการขายให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวทีจัดตังขึนก่อนวันที
1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด ้วยการลงทุนของกองทุน
18. ข้อจําก ัดการถือหน่วยลงทุน:
ภายใต ้หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธก
ี ารในการขอมติผู ้ถือหน่วยลงทุนและการจัดประชุมผู ้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน
หากผู ้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได ้แล ้วทังหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะไม่นับ
คะแนนเสียงส่วนทีเกินดังกล่าว เว ้นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู ้ถือหน่วยลงทุนเพียง
รายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู ้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได ้เต็มตามจํานวนทีถืออยู่
19. หล ักเกณฑ์และวิธก
ี ารในการขอมติของผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน:
การดําเนินการใดทีโครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให ้ต ้องได ้รับมติของผู ้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการได ้ดําเนินการไปตาม
มติของผู ้ถือหน่วยลงทุนทีได ้รับมาโดยชอบแล ้ว ให ้ถือว่าผู ้ถือหน่วยลงทุนทังปวงเห็นชอบให ้ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผู ้ถือหน่วยลงทุนทีให ้ดําเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย ้งกับหลักเกณฑ์ทกํ
ี าหนดในกฎหมาย ให ้ถือว่ามตินันเสียไป
ในกรณีทเป็
ี นการขอมติเพือแก ้ไขข ้อผูกพันในเรืองทีกระทบต่อสิทธิของผู ้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต ้องได ้รับมติพเิ ศษของผู ้ถือหน่วย
ลงทุน (มติของผู ้ถือหน่วยลงทุนทีมีคะแนนเสียงได ้ไม่น ้อยกว่าสามในสีของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู ้ถือหน่วยลงทุนซึงเข ้าร่วมประชุม
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํ านวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู ้ถือหน่วยลงทุนซึงส่งหนั งสือแจ ้งมติและมีสท
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน)
และมีสท
เว ้นแต่กรณีทกองทุ
ี
นรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู ้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต ้องปฏิบัตใิ ห ้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกียวกับการขอ
มติผู ้ถือหน่วยลงทุนทีกําหนดไว ้ในข ้อผูกพัน หรือทีกําหนดไว ้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามทีกําหนดในประกาศนีแล ้ว ให ้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์เพิมเติมดังต่อไปนีด ้วย
(1) ในกรณีทเป็
ี นการขอมติทมี
ี ผลกระทบต่อผู ้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได ้รับผลกระทบต่อผู ้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต ้องได ้รับ
มติเสียงข ้างมากหรือมติพเิ ศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีได ้รับผลกระทบ แล ้วแต่กรณี
(2) ในกรณีทเป็
ี นการขอมติท ีมีผ ลกระทบต่อ ผลประโยชน์ข องผู ้ถือ หน่ วยลงทุนไม่ว่า กรณี ใ ด ต ้องได ้รับมติเ สียงข ้างมากหรือมติพเิ ศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีได ้รับผลกระทบ แล ้วแต่กรณี
(3) ในกรณีทเป็
ี นการขอมติทมี
ี ผลกระทบต่อผู ้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึง ต ้องได ้รับมติเสียงข ้างมากหรือมติพเิ ศษของจํานวนหน่วยลงทุน
แต่ละชนิดทีได ้รับผลกระทบ แล ้วแต่กรณี
20. วิธก
ี ารแก้ไขเพิมเติมข้อผูกพ ัน:
การแก ้ไขเพิมเติมส่วนใดส่วนหนึงของข ้อผูกพันทีเป็ นไปตามวิธก
ี ารทีกําหนดไว ้ในข ้อผูกพัน และมีสาระสําคัญทีเป็ นไปตามและไม่ขัดหรือแย ้ง
กับพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ทออกโดยอาศั
ี
ยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให ้ถือว่าข ้อ
ั ญา
ผูกพันส่วนทีแก ้ไขเพิมเติมนันมีผลผูกพันคูส
่ ญ
การแก ้ไขเพิมเติมข ้อผูกพันในเรืองทีกระทบต่อสิทธิของผู ้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต ้องได ้รับมติพเิ ศษของผู ้ถือหน่วยลงทุน ทังนี เรืองที
กระทบต่อสิทธิของผู ้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให ้รวมถึง
(ก) ข ้อกําหนดเกียวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุน
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ิ อืนตามข ้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน.
(ข) ข ้อกําหนดเกียวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
19/2554
ิ อืน
(ค) ข ้อกําหนดเกียวกับการรับชําระหนีด ้วยทรัพย์สน
(ง) ข ้อกํ า หนดเกียวกับ การประกัน ตามข ้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณี ก องทุน รวมมีป ระกัน และ
ข ้อกําหนดเกียวกับการแก ้ไขเพิมเติมสัญญาประกันในเรืองใดๆ อันมีผลให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรืองทีผู ้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู ้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก ้ไขเพิมเติมข ้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให ้มีผลผูกพันเมือได ้รับความเห็นชอบจากผู ้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต ้องได ้รับมติของผู ้ถือ
หน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก ้ไขเพิมเติมข ้อผูกพันให ้มีสาระสําคัญสอดคล ้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมทีแก ้ไขเพิมเติมโดยได ้รับมติโดยเสียงข ้างมาก
หรือมติพเิ ศษของผู ้ถือหน่วยลงทุน หรือได ้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล ้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู ้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก ้ไขเพิมเติมข ้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็ นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู ้ถือ
หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก ้ไขเพิมเติม ข ้อผู ก พั น ไม่ว่า กรณี ใ ดต ้องกระทํ า เป็ นหนั ง สือ ลงลายมือ ชือโดยบุ ค คลผู ้มีอํ า นาจลงนามผู ก พั น บริษั ทจั ด การและผู ้ดู แ ล
ผลประโยชน์ พร ้อมทังประทับตราบริษัท (ถ ้ามี) บริษัทจัดการจะจัดให ้มีข ้อผูกพันเปิ ดเผยไว ้ ณ ทีทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพือให ้ผู ้
ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได ้ รวมทังจัดส่งสรุปการแก ้ไขเพิมเติมข ้อผูกพันพร ้อมทังเหตุผลและความจําเป็ นให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนพร ้อมกับการ
ส่งรายงานประจําปี ของกองทุนรวม
21. การระง ับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ:
21.1. การระงับข ้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: มี
21.2. รายละเอียดเพิมเติม:
บริษัทจัดการตกลงให ้มีการระงับข ้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีทบริ
ี ษัทจัดการปฏิบัตไิ ม่เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ทีเกียวข ้อง อันมีผลให ้เกิดความเสียหายแก่ผู ้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล ้ว ผู ้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนํ าข ้อพิพาทเข ้าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ของสํานักงาน ก.ล.ต. ได ้
22. การเลิกกองทุนรวม:
22.1. เงือนไขในการเลิกกองทุน:
22.1.1 กองทุนครบกําหนดอายุโครงการ
22.1.2 หากปรากฏว่ากองทุนมีมล
ู ค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู ้ถือหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนดังนี
(1) จํานวนผู ้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน ้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนทีขายได ้แล ้วทังหมดโดยคํานวณตามมูลค่าทีตราไว ้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน ้อยกว่า 50 ล ้านบาทเป็ นเวลา 5 วันทํา
การซือขายหน่วยลงทุนติดต่อกัน
(3) มูลค่าหน่วยลงทุนทีขายได ้แล ้วทังหมดโดยคํานวณตามมูลค่าทีตราไว ้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน ้อยกว่า 50 ล ้านบาทในวันทําการใด
และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนัน
(4) มูลค่าหน่วยลงทุนทีขายได ้แล ้วทังหมดโดยคํานวณตามมูลค่าทีตราไว ้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน ้อยกว่า 30 ล ้านบาทในวันทําการใด
และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนัน
(5) มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึงดังนี
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได ้แล ้วทังหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในระยะเวลา 5 วันทําการซือขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วย
ลงทุนทีจําหน่ายได ้แล ้วทังหมด
ความใน (5) มิให ้นํ ามาใช ้บังคับกับกองทุนทีบริษัทจัดการพิจารณาแล ้ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ น
ิ คงเหลือทีมีคณ
ประโยชน์ตอ
่ ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีเหลืออยู่ เนืองจากกองทุนยังคงมีทรัพย์สน
ุ ภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู ้ถือหน่วย
ลงทุนทีเหลืออยูจ
่ ะไม่ได ้รับผลกระทบจากการขายคืนนัน
ความใน (5) มิให ้นํ ามาใช ้บังคับกับกองทุนรวมดังนี
(ก) กองทุนรวมตลาดเงิน
(ข) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(ค) กองทุนรวมฟี ดเดอร์
(ง) กองทุนรวมดัชนี
(จ) กองทุนรวมอีทเี อฟ
(6) บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ทกํ
ี าหนดไว ้ในข ้อ 22.2 อันเนืองมาจากจํ านวนผู ้ถือหน่วยลงทุนลดลงตาม (1)
หรือมีการขายคืนหน่วยลงทุนตาม (5) หรือปรากฏข ้อเท็จจริงทีบริษัทจัดการพิจารณาแล ้ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขาย
คืนเกินกว่าจํานวนทีกําหนดและการเลิกกองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ตอ
่ ผู ้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
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22.1.3 เมือสํานักงาน ก.ล.ต. สังให ้บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีทบริ
ี ษัทจัดการกระทําการหรืองดเว ้นกระทําการจนก่อให ้เกิดความเสียหาย
แก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัตต
ิ ามหน ้าทีของตน
22.1.4 เมือการอนุมัตใิ ห ้จัดตังกองทุนรวมเป็ นอันสินสุดลงตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด ้วยการจัดตังกองทุนรวมเพือผู ้ลงทุน
ทัวไปและเพือผู ้ลงทุนทีมิใช่รายย่อย และการเข ้าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล
22.1.5 สํานักงาน ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัตใิ ห ้จัดตังและจัดการกองทุน หากปรากฏเหตุดังต่อไปนี
(1) มีการแก ้ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข ้อผูกพันระหว่างผู ้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการทีขัดหรือแย ้งกับกฎหมายว่าด ้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสังทีออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(2) มีก ารจํ า หน่ า ยหน่ ว ยลงทุน โดยบริษั ทจั ด การมิไ ด ้ปฏิบั ต ห
ิ รือ ดูแ ลให ้มีก ารปฏิบัต ต
ิ ามหลั ก เกณฑ์เ กียวกับ การเสนอขายหน่ ว ยลงทุน ของ
กองทุนรวมเพือผู ้ลงทุนทัวไปตามทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด ้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนั งสือชีชวน
และการเสนอขายหน่วยลงทุน
22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมือเลิกกองทุนรวม:
เว ้นแต่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. จะกําหนดเป็ นอย่างอืน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เพือเลิก
กองทุนดังกล่าว
(ก) ยุตก
ิ ารรับคําสังซือและคําสังขายคืนหน่วยลงทุนตังแต่วันทําการทีปรากฏเหตุตามข ้อ 22.1.2 (1) ถึง (6)
ื
(ข) แจ ้งให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนทีมีชออยู
่ในทะเบียนผู ้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยช่องทางใดๆ ทีมห
ี ลักฐานว่าสามารถติดต่อผู ้ถือหน่วยลงทุนได ้
รวมทังแจ ้งเป็ นหนังสือให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์ทราบ และแจ ้งสํานักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบทีจัดไว ้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน ทังนี ภายใน 3 วันทํา
การนับแต่วันทําการทีปรากฏเหตุตามข ้อ 22.1.2 (1) ถึง (6)
ิ ทีเหลืออยูข
(ค) จําหน่ายทรัพย์สน
่ องกองทุนดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันทําการทีปรากฏเหตุตามข ้อ 22.1.2 (1) ถึง (6) เพือรวบรวม
เงินเท่าทีสามารถกระทําได ้เพือชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัต ิ
(ง) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินทีรวบรวมได ้ตาม (ค) ให ้ผู ้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันทําการทีปรากฏ
เหตุตามข ้อ 22.1.2 (1) ถึง (6) และเมือได ้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล ้วจะถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนนัน
ในกรณีทมู
ี ลค่าหน่วยลงทุนทีขายได ้แล ้วทังหมด โดยคํานวณตามมูลค่าทีตราไว ้ของหน่วยลงทุนของกองทุนใด ลดลงเหลือน ้อยกว่า 50 ล ้าน
ิ
บาทในวันทําการใด หากบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนนัน บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) และหากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สน
คงเหลืออยู่จากการดํ าเนินการ ตาม (ค) บริษัทจัดการจะดํ าเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด ้วย
หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธก
ี ารชําระบัญชีของกองทุนรวม
ส่วนในกรณีทมี
ี การเลิกกองทุนเพราะเหตุททราบกํ
ี
าหนดการเลิกกองทุนล่วงหน ้า บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี
(1) แจ ้งเป็ นหนังสือให ้ผู ้ดูแลผลประโยชน์ทราบ และแจ ้งสํานักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบทีจัดไว ้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน ทังนี ก่อนวันเลิกกองทุน
รวมเป็ นเวลาไม่น ้อยกว่า 5 วันทําการ
(2) แจ ้งให ้ผู ้ถือหน่ วยลงทุนและผู ้ลงทุนทัวไปทราบเรืองดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็ นเวลาไม่น ้อยกว่า 5 วันทํ าการ เช่น ประกาศบน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท ้องถิน เป็ นต ้น และ
ิ ของกองทุนรวมเพือรวบรวมเป็ นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช ้เงินทีมี
(3) จําหน่ายทรัพย์สน
กําหนดระยะเวลาใช ้เงินคืนเมือทวงถาม ให ้เสร็จสินก่อนวันเลิกกองทุนรวม
23. การชําระบ ัญชีเมือเลิกกองทุน:
ิ จัดทําบัญชีจําหน่าย
เมือเลิกโครงการแล ้ว บริษัทจัดการจะจัดให ้มีผู ้ชําระบัญชีทสํ
ี านั กงาน ก.ล.ต.เห็นชอบเพือดําเนินการคิดคํานวณ รวบรวมทรัพย์สน
ิ ของกองทุน ชําระภาระหนีสินและค่าใช ้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวมทังทําการอย่างอืนตามทีจําเป็ นเพือชําระบัญชีของกองทุนให ้เสร็ จสิน ทังนี
ทรัพย์สน
ตามหลักเกณฑ์ เงือนไขและวิธก
ี ารทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช ้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่าย
ิ
ิ สุทธิเท่าทีคงเหลืออยู่
จากทรัพย์สนของกองทุนและผู ้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลียคืนเงินให ้แก่ผู ้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สน
ิ คงค ้างใดๆ
เมือได ้ชําระบัญชีเสร็ จเรียบร ้อยแล ้ว ผู ้ชําระบัญชีจะทํ าการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานั กงาน ก.ล.ต. และผู ้ชําระบัญชีจะโอนทรั พย์สน
ทีเหลืออยูภ
่ ายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนแล ้วให ้ตกเป็ นกรรมสิทธิของสํานักงาน ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่านการอนุมัตจ
ิ ากสํานักงาน หรือผ่านการแก ้ไขเพิมเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ทีแนบท ้ายข ้อผูกพันระหว่างผู ้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ถือเป็ นส่วนหนึงของข ้อผูกพันระหว่างผู ้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
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