หนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม

กองทุนเปดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนเวอรติเบิล บอนด
สวนที่ 2: ขอผูกพัน

1. บริษัทจัดการ :
ชื่อ :

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ที่อยู (ภาษาไทย) :

เลขที่ 199 อาคารคอลัมนทาวเวอร ชั้น G และชั้น 21-23
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100

ที่อยู (ภาษาอังกฤษ) : 199 Column Tower, Ground Floor & 21st-23rd Floor,
Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110
Tel. 0-2649-2000 Fax. 0-649-2100
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินการดังตอไปนี้
(1)

การบริหารกองทุนรวม
1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)

(2)

ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมตอสำนักงานภายใน 15 วันทำการนับแตวันปด
การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก และยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มจำนวนเงินทุนของกองทุน
จัดการกองทุนรวมใหเปนไปตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวมที่ไดรับอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการอยางเครงครัด
ตรวจสอบและควบคุมที่ปรึกษากองทุนในการนำเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินตางๆ ในตางประเทศรวมทั้งการซื้อขาย จำหนาย สั่งโอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพย
หรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามวัตถุประสงคของกองทุนภายใตหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามวัตถุประสงคและนโยบายการ
ลงทุนของโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ดำเนินการเสนอขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามวิธีการที่ระบุในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวย
ลงทุน
ดำเนินการเพิ่มจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลว หรือลดจำนวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนภายในวัน
ทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหนวยลงทุน ทั้งนี้ กำหนดเวลาในการลดจำนวนหนวยลงทุนดังกลาว
จะเปลี่ยนเปนการลดจำนวนหนวยลงทุนภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการคำนวณมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของวันทำการซื้อขายหนวยลงทุน เมื่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดใหดำเนินการได
สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม
เปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวม ตามสวน
ที่ 1 รายละเอียดโครงการ ขอ 19. “การขอมติของผูถือหนวยลงทุน และวิธีการแกไขโครงการ
จัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ”

การรับและการจายเงินของกองทุนรวม
1)

จัดใหมีการรับ และจายคาธรรมเนียม คาใชจาย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและใหแกผูถือหนวย
ลงทุนและกองทุนรวมใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดการของกองทุนรวมที่กำหนดไวในสวนที่
1 ของรายละเอียดโครงการ ขอ 15. “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู
สั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน”
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2)

(3)

การแตงตั้งบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อการจัดการกองทุนรวม
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
(4)

ไดรับคาตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และคาธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่กำหนดไวในไวในสวนที่ 1
ของรายละเอียดโครงการ ขอ 15. “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและ
ผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน”
จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เรื ่ อ ง “คุ ณ สมบั ต ิ ข องผู  ด ู แ ลผลประโยชน ข องกองทุ น รวม” รวมถึ ง การเปลี ่ ย นผู  ด ูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวมและแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทน ตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนผูดูแล
ผลประโยชนที่กำหนดไว
แตงตั้งผูส นับ สนุ น การขายหรือรับ ซื ้ อคืนหนว ยลงทุน ภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธ ี การที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
แตงตั้งที่ปรึกษากองทุนเพื่อบริหารเงินลงทุนของกองทุนในตางประเทศ
จัดใหมีผูสอบบัญชีของกองทุนรวมซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม โดยถือตามประกาศวา
ดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี
จัดใหมีผูชำระบัญชีกองทุนรวมเมื่อยุติ หรือเลิกกองทุนรวม ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน
แต งตั ้ งที ่ ป รึ กษา หรื อคณะบุคคลขึ้น ทำหนาที่เปน ที่ ป รึก ษาโครงการจัดการกองทุน รวม เชน
คณะกรรมการการลงทุน
แตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

การดำเนินการอื่น ๆ
1)

ออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน (Confirmation Note) หรือสมุดบันทึกการซื้อขาย
หนวยลงทุน (Fund Book) ใหแกผูถือหนวยลงทุน

2)

จัดใหมีการฝากทรัพยสินของกองทุนรวมไวกับผูดูแลผลประโยชน

3)

จั ดให มี การเก็ บ รั กษาไว ซึ ่ ง ทะเบีย นผู ถื อหนว ยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธ ี การที่ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

4)

จัดทำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไวโดยถูกตองครบถวน

5)

จัดทำรายงานอัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยที่มีมูลคาเกินอัตราสวนที่กำหนดในกรณีที่มิไดเกิด
จากการลงทุน หรือไดหลักทรัพยมาเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

6)

จัดทำรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน ของรอบปบัญชีหรือปปฏิทินเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับ
กองทุนเปดของรอบระยะเวลา 6 เดือนนั้น และสงรายงานดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยู
ในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และสำนักงาน ภายใน 2 ดือนนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลา
6 เดือนดังกลาว หรือเมื่อผูถือหนวยลงทุนรองขอ

7)

จัดทำรายงานทุกรอบปบัญชีเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปบัญชีและสงรายงาน
ดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 4 เดือนนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นปบัญชีนั้น
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8)

จัดทำหนังสือชี้ชวนใหเปนปจจุบัน เพื่อจัดสง แจกจาย และจัดใหมีไว ณ ที่ทำการทุกแหงของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน บริษัทจัดการ และสำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถามี)

9)

จัดทำหนังสือชี้ชวนใหมทุกรอบปบัญชีเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ้นปบัญชี และสง
ใหแกสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นปบัญชีนั้น

10)

แจงการแกไขเพิ่มเติมจำนวน และมูลคาหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม ณ วัน
ทำการสุดทายของเดือน ซึ่งไดรับรองความถูกตองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว ใหแกสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกเดือนภายในวันทำการที่ 7 ของเดือนถัดไป

11)

แจงการแกไขเพิ่มเติมขอมูลที่ไดจดทะเบียนไวแลว กรณีอื่นนอกจากที่กำหนดไวในขอ 10) ให
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทำการนับแตวันที่ไดแกไขเพิ่มเติมนั้น

12)

ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหบรรลุซึ่งวัตถุประสงคของกองทุนรวมและรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุน ภายใตขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบัติใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ที่เกี่ยวของที่มีอยูในปจจุบันและที่จะแกไขเพิ่มเติมในอนาคต

13)

ยกเลิกกองทุนรวมตามที่กำหนดไวสวนที่ 1 รายละเอียดโครงการในขอ 20 “การเลิกโครงการจัดการ
กองทุนรวม”

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามขอผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแหงกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ ในกรณีที่
ขอกำหนดในขอผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่ง
ดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนไดดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ใหถือวาบริษัท
จัดการกองทุนไดปฏิบัติใหเปนไปตามขอผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแลว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไมวาโดยคำสั่งของสำนักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมตองดำเนินการตามที่จำเปนเพื่อใหบริษัทจัดการ
กองทุนรวมรายใหมเขาทำหนาที่ตอไปได ซึ่งรวมถึงการสงมอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหแกบริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม
2. ผูดูแลผลประโยชน :
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู : เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
สิทธิของผูดูแลผลประโยชน
(1)

ได ร ั บ ค า ธรรมเนี ย มจากกองทุ น สำหรับ การทำหนาที่เ ปน ผูดูแลผลประโยชนตามสั ญ ญาแตงตั้ งผู ด ู แ ล
ผลประโยชนของกองทุน

(2)

บอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในสัญญาดังกลาว โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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หนาที่และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน
(1)

ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบซึ่งไดระบุไวในหัวขอ "สิทธิ หนาที่ และความ
รับผิดชอบของบริษัทจัดการ" ในโครงการจัดการกองทุนและขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริ ษัท
จัดการ

(2)

ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนและขอ
ผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งในปจจุบันและที่จะมีแกไขเพิ่มใน
อนาคต

(3)

รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพยสินของกองทุนรวมออกจากทรัพยสินของ
ผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งดูแลใหการเบิกจายทรัพยสินของกองทุนรวมเปนไปตามที่ระบุไวในโครงการ
จัดการกองทุนรวมจนกวาผูชำระบัญชีจะดำเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. เปนที่เรียบรอย

(4)

ดำเนินการรับมอบ สงมอบ จำหนายจายโอนและแปลงสภาพหลักทรัพยตางๆ ซึ่งเปนทรัพยสินของกองทุน
รวมตามคำสั ่ งของบริ ษั ทจั ดการเมื ่ อเห็น วามีห ลักฐานถูกตองแลว ตลอดจนรับ ชำระหรือชำระราคาคา
หลักทรัพยดังกลาว

(5)

รับรองความถูกตองในการคำนวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย
ลงทุน ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และจำนวนหนวยลงทุน ที่บริษัทจัดการไดคำนวณไว
แลวตามสวนที่ 1 รายละเอียดโครงการ ขอ 16 "วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศ
มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน หลักเกณฑและวิธีการดำเนินการในกรณีที่
มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง"

(6)

รับรองความถูกตองในจำนวนหนวยลงทุนจากการจองซื้อหนวยลงทุนของผูจองซื้อ และจำนวนหนวยลงทุนที่
เพิ่มขึ้นจากการซื้อหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนตามจำนวนเงินที่บริษัทจัดการโอนเขาบัญชีของกองทุน
รวม และจำนวนหนวยลงทุนที่ลดลงจากการขายคืนของผูถือหนวยลงทุนในแตละวันทำการซื้อขายหนวย
ลงทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ

(7)

ใหความเห็นชอบและแจงใหสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในทันทีทุกครั้งที่เกิดกรณีมีเหตุจำเปนอัน
สมควรที่บริษัทจัดการตองเลื่อนกำหนดชำระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน หรือหยุดขาย หรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนตามที่กำหนดในสวนที่ 1 รายละเอียดโครงการ ขอ 10 "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินคาขายคืนหนวย
ลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน" ขอ 11"การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืน
หนวยลงทุน" และขอ 12 "การหยุดรับซื้อคืนหนวยลงทุน" และจัดทำรายงานในเรื่องดังกลาวเปนหนั งสือ
รวมทั้งแสดงหลักฐานการใหความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนตอสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(8)

จายเงินอันเปนคาใชจายตางๆ ของกองทุนรวม ตามคำสั่งของบริษัทจัดการ

(9)

จายเงินปนผลของกองทุนรวม (ถามี) ตามคำสั่งของบริษัทจัดการเพื่อใหนายทะเบียนดำเนินการสงใหผูถือ
หนวยลงทุน

(10)

จัดทำรายงานดังตอไปนี้เปนลายลักษณอักษรสงใหบริษัทจัดการ
1)

รายงานถึงผลการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจำหนายหลักทรั พย
ดอกเบี้ยและอื่นๆ
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2)

จัดทำบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนรวมที่รับฝากไว

3)

จัดทำบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุนรวมและรับรองความถูกตองของทรัพยสิน ของ
กองทุนรวมที่รับฝากไว

4)

รายงานเปนรายวันเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลักทรัพยและตาม
สถานภาพของหลักทรัพยพรอมคำนวณดอกเบี้ยคางรับ (ถามี)

5)

รายงานรายละเอียดเจาหนี้คาซื้อหลักทรัพยและลูกหนี้คาขายหลักทรัพยเปนรายวัน (ถามี)

6)

รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเปนรายเดือน

7)

รายงานเงินปนผลคางรับของกองทุนรวม

(11)

จัดทำรายงานโดยละเอียดเสนอตอสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองด
เวนกระทำการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือไมปฏิบัติ ตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ระบุ
ไวในหัวขอ "สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ" ในโครงการจัดการกองทุนและขอผูกพัน
ระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ และสงใหแกสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ภายใน 5 วัน
นับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูถึงเหตุการณดังกลาว

(12)

แจงใหบริษัทจั ดการทราบในกรณี ที ่บริ ษั ทจัดการมิไดปฏิ บัติตามกฎหมายว าดวยหลั กทรั พยและตลาด
หลักทรัพยรวมถึงประกาศหลักเกณฑที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกลาวในสวนของการปฏิบัติ
หนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม

(13)

ดำเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตน หรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งหมดหรือเมื่อไดรับคำสั่ งจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำหรับคาใชจายในการฟองรองบังคับคดีเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
ใหเรียกรองจากทรัพยสินของกองทุนรวม

(14)

ดู แลและตรวจสอบให ผ ู  ช ำระบั ญ ชี ป ฏิ บ ั ติ ต ามมาตรา 130 แหงพระราชบั ญ ญั ติห ลั ก ทรั พยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 และประกาศที่ออกตามความในมาตรานี้ ในกรณีที่ผูชำระบัญชีกระทำการหรืองดเวน
กระทำการตามมาตรา 130 และประกาศที่ออกตามความในมาตรานี้ ใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม
รายงานใหสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และรับฝากทรัพยสินของกองทุนรวมจนกวาจะจดทะเบียน
เลิกกองทุนรวม

(15)

ดำเนินการอื่นๆ ตามที่กำหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน ทั้งนี้ตองไมขัดตอกฎหมายวาดวย
หลั กทรั พย และตลาดหลั กทรั พย หรื อประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

(16)

ให ค วามเห็ น ชอบในการดำเนิ น การของบริ ษ ั ท จั ด การตามที ่ ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ สำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดใหเปนหนาที่ของผูดูแลผลประโยชน

(17)

ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดใหเปน
หนาที่ผูดูแลผลประโยชนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งที่มีอยูในปจจุบันและที่จะมีแกไข
เพิ่มเติมตอไป
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ผูดูแลผลประโยชนมีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุน
รวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนาที่ดูแลรักษาประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน ผูดูแลผลประโยชนรายเดิมมีหนาที่ดำเนินการตามที่จำเปน
เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรายใหมสามารถปฏิบัติหนาที่ตอไปได ซึ่งการดำเนินการดังกลาวรวมถึงการลงลายมือชื่อใน
หนังสือเพื่อรับรองความถูกตองและครบถวนของสิ่งที่สงมอบใหผูดูแลผลประโยชนรายใหมหากมีการเปลี่ยนแปลง
ผูดูแลผลประโยชน
ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชน กระทำการ งดเวนกระทำการ หรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ ในการดูแลรักษาประโยชนของ
ผูถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนอาจใชสิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในการฟองรองบังคับคดีกับผูดูแลผลประโยชนเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
ทั้งปวงได
ผูดูแลผลประโยชนตองไมกระทำการอันเปนการขัดกับผลประโยชนของกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุน ไมวาการ
กระทำนั้นจะเปนไปเพื่อประโยชนของผูดูแลผลประโยชนเองหรือประโยชนของผูอื่น เวนแตเปนการเรียกคาตอบแทน
ในการทำหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชน หรือเปนการดำเนินการในลักษณะที่เปนธรรมและไดเปดเผยขอมูลใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบกอนอยางเพียงพอแลว โดยผูถือหนวยลงทุนที่ไดทราบขอมูลดังกลาวมิไดแสดงการคัดคาน
ในกรณีที่การดำเนินการใดตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมดำเนินการขอมติ ให
ผูดูแลผลประโยชนมีอำนาจดำเนินการตามที่จำเปนเพื่อขอมติของผูถือหนวยลงทุนได
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน :
บริ ษ ั ท จั ด การจะเปลี ่ ย นผู  ด ู แ ลผลประโยชน ภ ายใต เ งื ่ อ นไขดั ง ต อ ไปนี ้ ทั ้ ง นี้ โดยได ร ั บ อนุ ญ าตจากสำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนมีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน โดย
บอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน
ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนไมปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดตกลงไว ผูดูแล
ผลประโยชนหรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่ง
ทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยหรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือกรณีอื่นใด และบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนทั้งสองฝายไมสามารถตกลงที่จะแกไขเปลี่ยนแปลง
สัญญาใหสอดคลองกับกฎหมายหรือประกาศดังกลาว ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลเปนการ
เพิ ่ มภาระหน าที ่ แกผ ู ดูแลผลประโยชนและผูดูแลผลประโยชนไมป ระสงคจะรับ หนาที่ดังกลาว ผูดูแล
ผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนา
เปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 180 วัน
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติโดยเสียงขางมากซึ่งคิดตามจำนวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวน
หนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดของโครงการเรียกรองใหมีการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน
ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนนำขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทุนหรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของกับ
กองทุนไปเปดเผย หรือใชในทางที่กอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายตอกองทุน หรือกอใหเกิดประโยชนแก
ผูดูแลผลประโยชนเอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได ทั้งนี้ การบอกเลิก
สัญญาจะตองบอกกลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 15 วัน
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(6)

ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของ
ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการใหผูดูแลผลประโยชนจัดการแกไขใหถูกตอง
ภายใน 15 วั น นั บ แต ว ั น ที ่ บ ริ ษ ั ท จั ด การตรวจพบเองหรื อ ปรากฏจากการตรวจสอบของสำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เวนแตสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเปนอยางอื่น และบริษัทจัดการ
จะแจงการแกไขดังกลาวใหสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดแกไขเสร็จสิ้น
หากผูดูแลผลประโยชนมิไดมีการแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยน
ผูดูแลผลประโยชนตอสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ครบกำหนดเวลาใหแกไข
เมื่อไดรับอนุญาตแลวบริษัทจัดการจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนโดยพลัน

ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทำการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวมหรือผูถือหนวยลงทุนที่ไมเขา
ขอยกเวนใหกระทำได หากเปนกรณีที่มีนัยสำคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจ
บอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได
สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู : 1 ราษฎรบูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบูรณะ แขวงราษฎรบูรณะ เขตะราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท 0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7
และ/หรือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด
3. ผูสอบบัญชี :
ชื่อ :

นาย ประวิทย วิวรรณธนานุตร

ที่อยู : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020
ชื่อ :

นาย เทอดทอง เทพมังกร

ที่อยู : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020
ชื่อ :

นางสาว ชมภูนุช แซแต

ที่อยู : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020
ชื่อ :

นาย อุดม ธนูรัตนพงศ

ที่อยู : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020
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ชื่อ :

นางสาว ชุติมา วงษศราพันธชัย

ที่อยู : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020
ชื่อ :

นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล

ที่อยู : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชั้น 14 อาคารวองวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือเพิ่มเติมผูสอบบัญชี โดยผูสอบบัญชีดังกลาวตองเปนบุคคลที่
ไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจงใหสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
4. นายทะเบียนหนวยลงทุน :
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ที่อยู : เลขที่ 199 อาคารคอลัมนทาวเวอร ชั้น G และชั้น 21-23
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100
5. ผูจัดจำหนาย :
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

ไมมี

6. ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
สิทธิของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(1)

ไดรับคาธรรมเนียมการจัดจำหนายหนวยลงทุน (ถามี) ในอัตราไมเกินกวาที่ระบุไวในสวนที่ 1 รายละเอียด
โครงการ ขอ 15. “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน”

(2)

บอกเลิกการเปนผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามขอกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไวในสัญญาแตงตั้ง
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนลงทุน

หนาที่และความรับผิดชอบของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(1)

แจกจายหนังสือชี้ชวนของกองทุน ใบคำขอเปดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุนและใบคำสั่งขายหนวย
ลงทุน ตลอดจนเอกสารตางๆ ในการสงเสริมการขาย
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(2)

รับใบคำสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือใบคำสั่งขายหนวยลงทุน และรับชำระคาซื้อหนวยลงทุนจากผูสั่งซื้อหนวย
ลงทุนและชำระคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในโครงการจัดการ
กองทุนรวม

(3)

ตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยและครบถวนของเอกสารที่ใชในการสั่งซื้อขายหนวยลงทุน

(4)

คืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรตามเงื่อนไขที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม

(5)

ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน

(6)

ทำการอื่นใดที่เกี่ยวของกับหนาที่ดังกลาวขางตน

(7)

ชี้แจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบขอมูลตางๆ ของกองทุน เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการลงทุน
7. ผูดูแลสภาพคลอง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :

ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
8. ผูลงทุนรายใหญ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไมไดเปนผูดูแลสภาพ
คลอง) :
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
9. ที่ปรึกษา :
9.1.

ที่ปรึกษาการลงทุน :
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

ไมมี

หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที ่จ ะแตงตั้ งที่ป รึกษาการลงทุน ในภายหลัง โดยไมถือเปน การแก ไขเพิ่ มเติม
โครงการ โดยที่ปรึกษาการลงทุนดังกลาว จะตองมีคุณสมบัติตามประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ และ
บริษัทจัดการจะแจงใหสำนักงานทราบตอไป
9.2.

ทีป่ รึกษากองทุน :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากองทุน/ที่ปรึกษาอื่น เมื่อมี
การแตงตั้งที่ปรึกษากองทุน/ที่ปรึกษาอื่นแลว และจะแจงใหสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบตอไป
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หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแตงตั้งที่ปรึกษากองทุนในภายหลัง โดยไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ
โดยที่ปรึกษากองทุนดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติตามประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ และบริษัทจัดการ
จะแจงใหสำนักงานทราบตอไป
10. ผูประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไมมี
11. ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน) :
12. คณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
13. สิทธิหนาที่และความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน :
13.1. สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :
ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุน โดยเปนไปตามวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน ในสวนที่ 1 ขอที่ 7
“การรับซื้อคืนหนวยลงทุน”
13.2. สิทธิในการรับเงินปนผล :

ไมมี

13.3. สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :
(1)

(2)

ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดในกรณีดังตอไปนี้
(ก)

การโอนหนวยลงทุนใหบิดา มารดา บุตร และคูสมรสของผูถือหนวยลงทุน

(ข)

การโอนหนวยลงทุนตามคำสั่งศาล หรือโดยผลของกฎหมาย

(ค)

การโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมใหกับทายาท หรือผูรับผลประโยชนตามพินัยกรรม

(ง)

การโอนหนวยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติใหโอนได

วิธีการขอโอนหนวยลงทุน
(ก)

ผูโอนและผูรับโอนจะตองมายื่นคำขอโอนหนวยลงทุนดวยตนเองที่ผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหรือสำนักงานนายทะเบียนหนวยลงทุน ในกรณีที่ผูรับโอนไมไดเปนผูใชบริการ
กองทุนกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปดบัญชีกองทุนและ
ยื่นตอผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนพรอมคำขอโอนหนวย
ลงทุน
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(ข)

ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ในอัตรา 50 บาท ตอ 1 รายการ ณ
วันที่ยื่นคำขอโอนหนวยลงทุน

(ค)

หลังจากที่ไดรับคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนจากผูโอนแลว ผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบใบเสร็จรับ เงิน และใบกำกับภาษีพร อม
หลักฐานการรับคำขอโอนหนวยลงทุนใหแกผูโอนไวเปนหลักฐาน

(ง)

การโอนหนวยลงทุนซึ่งเปนไปตามขอ 13.3. (1) และ (2) ดังกลาวขางตน นายทะเบียน
หนวยลงทุนจะบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหนวยลงทุน
ใหแกผูโอนหนวยลงทุนภายใน 7 วันทำการ นับแตวันที่ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หรือนายทะเบียนหนวยลงทุนไดรบั คำขอโอนหนวยลงทุน

(จ)

การโอนหนวยลงทุนและคาธรรมเนียมการโอนอาจดำเนินการเปนอยางอื่นในกรณีพิเศษ
เพื่อประโยชนแกผูถือหนวยลงทุนเปนหลัก ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ ภายใต
เงื่อนไขที่ระบุในขอ 13.3 “การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย”

ทั้งนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนตามขอ 13.3 จะเกิดขึ้นตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว
13.4. ขอจำกัดการโอนหนวยลงทุน :

ไมมี

13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อใหบริษัทจัดการทำการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไข
วิธีการจัดการได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวในสวนที่ 1 รายละเอียด
โครงการ ขอ 19. “การขอมติของผูถือหนวยลงทุน และวิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไข
วิธีการจัดการ”
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจำนวนหนวยลงทุนที่
จำหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผู
ถือหนวยลงทุน (omnibus account) ตองไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่
เกินกวาหนึ่งในสามของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมด
13.6. สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีการ
ชำระบัญชีตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวในขอ 21. “การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน”
13.7. สิทธิประโยชนอื่น ๆ :
1.

สิทธิในการลงมติเพื่อใหมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อใหมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชนได เมื่อผูถือหนวยลงทุนมี
มติโดยเสียงขางมากซึ่งคิดตามจำนวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหนวยลงทุนที่
จำหน า ยได แล ว ทั ้ ง หมดของโครงการจัด การกองทุ น รวมและเมื่ อ ไดร ับ อนุ ญ าตจากสำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว

2.

สิทธิประโยชนอื่นของผูถือหนวยลงทุน
การรวมลงทุนในกองทุนรวมนี้ ผูถือหนวยลงทุนตกลงมอบใหบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชน
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เปนตัวแทนของตนในการจัดการ และดูแลทรัพยสินทั้งปวงของกองทุนรวม ดังนั้น จึงไมตองมีการ
ประชุมผูถือหนวยลงทุนเพื่อการใดๆ เวนแตบริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน หรือตามมติเสียงขาง
มากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหนวยลงทุนที่
จำหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมจะเห็นสมควร
13.8. อื่น ๆ :
ผูถือหนวยลงทุนมีความรับผิดจำกัดเพียงไมเกินคาหนวยลงทุนที่ยังสงใชแกบริษัทจัดการกองทุนรวมไมครบ
การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไมวาในทอดใด ๆ
ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกำหนดในขอผูกพันซึ่งลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนที่
ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจายผลประโยชนตอบแทนและคืนเงินทุนไดไมเกินไปกวาสวน
ของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบงชนิดของหนวยลงทุน สิทธิในการไดรับประโยชนตอบแทน
หรือการคืนเงินทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละชนิดตองเปนไปตามขอกำหนดของหนวยลงทุนชนิดนั้น ๆ ดวย
14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :
- ใบหนวยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน
- อื่นๆ
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :
โครงการนี้จะใชระบบไรใบหนวยลงทุน (Scripless) ยกเวนเฉพาะกรณีที่บริษัทจัดการเห็นสมควรใหมีการ
ออก ใบหน ว ยลงทุ น (Investment Unit Certificate) ใหกับ ผูถือหนว ยลงทุน เทานั้น บริษัทจัดการจะ
ดำเนินการดังนี้
14.2.1 บริษัทจัดการจะจดแจงชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และใน
หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน (Confirmation Note) หรือสมุดบันทึกการซื้อขายหนวยลงทุน (Fund
Book)
14.2.2 ในกรณีที่ผูสั่งซื้อตั้งแต 2 รายขึ้นไปแตไมเกิน 4 รายซื้อหนวยลงทุนรวมกัน บริษัทจัดการจะจดแจงชื่อบุคคล
เหลานั้นเปนผูถือหนวยลงทุนรวมกันในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน
และในสมุดบันทึกการซื้อขายหนวยลงทุน และถือเอาบุคคลเหลานั้นเปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุน
และเปนผูไดรับเงินจากการขายคืนหนวยลงทุน
14.2.3 บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน (Confirmation Note) หรือสมุดบันทึกการซื้อขาย
หนวยลงทุน (Fund Book) ภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก ใหแกผูถือ
หนวยลงทุนที่ตองการลงทุนในกองทุน และในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนสั่งซื้อหรือขายคืนบางสวน ภายหลัง
วั น ที ่ เ ป ด การขายและรั บ ซื ้ อ คื น หน ว ยลงทุ น บริ ษ ั ท จั ดการจะออกหนั งสื อ รับ รองสิท ธิ ในหน ว ยลงทุ น
(Confirmation Note) หรือสมุดบันทึกการซื้อขายหนวยลงทุน (Fund Book) ใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 5
วั น ทำการถั ด จากวั น ทำการซื ้ อ ขาย ทั ้ ง นี ้ บริ ษ ั ท จั ด การจะจั ด ส ง หนั ง สื อ รั บ รองสิ ท ธิ ใ นหน ว ยลงทุ น
(Confirmation Note) หรื อสมุ ดบั น ทึ ก การซื้ อ ขายหนว ยลงทุ น (Fund Book)ใหผ ูถื อหนว ยลงทุ น ทาง
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ไปรษณียหรือทางสื่ออิเล็กโทรนิกส เชน ระบบอินเตอรเน็ตของบริษัทจัดการ หรืออีเมลเพื่อติดตอ (email
address) เปนตน ตามที่ผูถือหนวยลงทุนไดแจงความประสงคไว
14.2.4 บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน (Confirmation Note) ใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกครั้ง
ที่มีการทำรายการซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน ดังนั้นบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหนวยลงทุนที่
ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน (Confirmation Note) ที่สงให
ผูถือหนวยลงทุนฉบับลาสุดเปนรายการที่เปนปจจุบันและถูกตอง
14.2.5 บริษัทจัดการจะออกและจัดสงรายการซื้อขายหนวยลงทุน สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนทุกสิ้นเดือน
มิถุนายนและธันวาคมใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกราย เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนไดตรวจสอบความถูกตองของ
จำนวนหนวยลงทุนและมูลคาหนวยลงทุนที่ไดทำการซื้อขายหนวยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งใหกับผูสั่งซื้อหรือผูถือ
หนวยลงทุน เพื่อเปนหลักฐานยืนยันการทำรายการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน รวมถึงเปลี่ยนแปลง และหรือ
เพิ่มเติมรูปแบบเอกสารแสดงสิทธิ และหรือเงื่อนไข และระยะเวลาสงมอบเอกสารแสดงสิทธิใหกับผูถือหนวยลงทุนได
โดยจะประกาศใหผูถือหนวยลงทุนทราบผานทางเว็บไซต www.mfcfund.com หรือผานชองทางอื่นใดตามความ
เหมาะสม โดยไม ถื อว า เป น การแก ไขโครงการจัดการกองทุน รวม และไมถือวาเปน การดำเนิน การที่ผ ิดไปจาก
รายละเอียดโครงการเดิม
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือหนวยลงทุน
สามารถใชอางอิงตอบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนจำเปนตองใชใบหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดทำใบหนวยลงทุนมอบใหแกผู
ถือหนวยลงทุน
15. กำหนดเวลา วิธีการ และขอจำกัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :
ไมมี
16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน :
หากมีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองของกองทุนรวม จะไม
สามารถชำระหนี้ได บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นทั้งที่เปนหลักประกันและมิใชหลักประกั นเพื่ อ
กองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผูออก
ตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชำระหนี้ ดังนี้
16.1

กรณีที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย

16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนย ผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยเปน
ผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชำระหนี้
16.1.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรั บชำระหนี้ บริษัทจัดการจะไมนำทรัพยสิ นดังกลาวและเงิน ไดสุ ทธิ จ าก
ทรัพยสินที่ไดจากการรับชำระหนี้ มารวมคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และจะจำหนาย
ทรัพยสินที่ไดจากการรับชำระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทำไดโดยคำนึงถึงประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนเปนสำคัญ เวนแตกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชำระหนี้ตก
ลงรับชำระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
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กำหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจำหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชนจากทรัพยสินนั้นได และในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจาก
เงินสำรองรายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการบริหารทรัพยสินนั้น
16.1.3 เมื่อมีเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชำระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงิน
ไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชำระหนี้คืนใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธินั้นภายใน 45 วัน
นับตั้งแตวันถัดจากวันที่มีเงิ นไดสุ ทธิ และจะแจงรายละเอีย ดเกี่ยวกับ การเฉลี่ยเงิน คืน ไปยั งสำนั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการไดเฉลี่ยเงินคืน เวนแต
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเปนอยางอื่น
ในการเฉลี่ยเงินคืนแตละครั้งตามขอ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงใหเห็นวา เงินไดสุทธิจาก
ทรัพยสินที่ไดจากการรับชำระหนี้ไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัท
จัดการอาจนำเงินไดสุทธิดังกลาวไปรวมจายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนจะคุมกับ
ภาระคาใชจายก็ได ทั้งนี้ หากไดมีการจำหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชำระหนี้จนครบถวนและปรากฏวา
เงินไดสุทธินั้นไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนำเงินไดสุทธิดังกลาวมารวม
คำนวณเปนมูลคาทรัพยสินของกองทุนก็ได
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยแลว ตอมาปรากฎวากองทุนรวมไดรับชำระ
หนี้ตามตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในขอ 16.1.3 โดย
อนุโลม
16.2

กรณีที่บริษัทจัดการไมไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย

16.2.1 กอนการรับชำระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะตองไดรับความเห็นชอบ
จากผูถือหนวยลงทุนโดยมติเสียงขางมากซึ่งคิดตามจำนวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหนวย
ลงทุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมด หรือไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน
โดยผูดูแลผลประโยชนไดตรวจสอบและแสดงความเห็นพรอมเหตุผลวาในขณะนั้นการรับชำระหนี้ดวย
ทรัพยสินดังกลาวเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนมากกวาการถือหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้หรือสิ ทธิ
เรียกรองนั้น
ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนหรือผูดูแลผลประโยชนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่กองทุนรวมจะไดจากการรับชำระหนี้ มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการ
คาใชจาย พรอมเหตุผลและความจำเปนในการรับชำระหนี้
16.2.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะนำทรัพยสินดังกลาวมารวมคำนวณมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนรวมโดยจะกำหนดราคาทรัพยสินนั้นเพื่อใชในการคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดำเนินการกับทรัพยสินดังกลาวดังนี้
(1)

กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรื อมี ไวได บริษัทจัดการอาจมีไว ซึ่ง
ทรัพยสินดังกลาวตอไปเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมก็ได

(2)

กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมไมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการจะจำหนาย
ทรัพยสินดังกลาวในโอกาสแรกที่สามารถกระทำไดโดยคำนึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปน

กองทุนเปดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนเวอรติเบิล บอนด (MCONVERT)

14

สำคัญ และในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจำหนายทรัพยสินดังกลาว บริษัทจัดการอาจ
จัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาว
ในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม
16.3

ในกรณีที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชำระหนี้ได บริษัท
จัดการจะดำเนินการใหผูถือหนวยทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณวาผูออก
ตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชำระหนี้ได เปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสิน
อื่นที่ไดจากการรับชำระหนี้ก็ได ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกลาว บริษัทจัดการไมตองนำตราสารแหงหนีห้ รือ
สิทธิเรียกรองนั้นมารวมคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม

16.4

บริษัทจัดการจะชำระคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินได
ตอเมื่อกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถชำระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน หรือกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนตกลง
รับชำระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการไดรับมติพิเศษให
ชำระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินได รวมถึงกรณีอื่นใดที่เปนไปตาม
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด โดยบริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการตอไป ซึ่ง
ขั้นตอนที่กำหนดตองสามารถปฏิบัติไดจริงและเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนทุกราย

การชำระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏ
ชื่อตามทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เทานั้น
17. การจัดทำทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจำกัดในการโอนหนวยลงทุน :
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑที่ออกตามมาตรา 125(5) แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชำระเงินหรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการใหสิทธิหรือการ
จำกัดสิทธิใดๆ แกผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากไดกระทำตามขอกำหนดใน
ขอผูกพันหรือตามกฎหมายแลว ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุนรวมไดดำเนินการตามอำนาจหนาที่แลว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำนำหนวยลงทุน
ในกรณีดังนี้
(ก) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนที่มิใชรายยอย และการโอนหนวยลงทุนจะ
ทำใหผูถือหนวยลงทุนไมเปนผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญ หรือผูมีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดในโครงการ
จัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก
(ข)
การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ และ
การโอนหนวยลงทุนจะทำใหผูถือหนวยลงทุนไมเปนผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ ตามที่กำหนด
ในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจำนำหนวยลงทุน ดังนี้
1.
หนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายใหผูถือหนวยลงทุน กอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ในกรณีเปนกองทุนรวมหุนระยะยาว ที่จัดตั้งขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2.
หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3.
หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน วาดวยการ
ลงทุนของกองทุน
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18. ขอจำกัดการถือหนวยลงทุน และขอจำกัดในการใชสิทธิออกเสียง (ถามี) :
19. หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน :
การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมไดดำเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือหนวยลงทุน
ทั้งปวงเห็นชอบใหดำเนินการดังกลาวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถือหนวยลงทุนที่ใหดำเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กำหนดในกฎหมาย ใหถือวามตินั้น
เสียไป
ในกรณีที่เปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสำคัญ ตองไดรับมติ
พิเศษของผูถือหนวยลงทุน (มติของผูถือหนวยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไดไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนหนวยลงทุน
ทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหนวยลงทุนทั้งหมดของ
ผูถือหนวยลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เวนแตกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวย
ลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุนนอกจากจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการขอมติผูถือหนวยลงทุนที่
กำหนดไวในขอผูกพัน หรือที่กำหนดไวในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศนี้แลว ให
เปนไปตามหลักเกณฑเพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย
(1)
ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือ
หนวยลงทุนไมเทากัน ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของจำนวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับ
ผลกระทบ แลวแตกรณี
(2)
ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ตองไดรับมติเสียงขาง
มากหรือมติพิเศษของจำนวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(3)
ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติ
พิเศษของจำนวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
20. วิธีการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน :
การแกไขเพิ่มเติมสวนใดสวนหนึ่งของขอผูกพันที่เปนไปตามวิธีการที่กำหนดไวในขอผูกพัน และมีสาระสำคัญที่เปนไป
ตามและไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑที่ออกโดย
อาศัยอำนาจของกฎหมายดังกลาว ใหถือวาขอผูกพันสวนที่แกไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคูสัญญา
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสำคัญตองไดรับมติพิเศษของผูถือ
หนวยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสำคัญ ใหรวมถึง
(ก)

ขอกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน

(ข)

ขอกำหนดเกี่ยวกับการชำระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามขอ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554

(ค)

ขอกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น

(ง)

ขอกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามขอ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
กรณีกองทุนรวมมีประกัน และขอกำหนดเกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลใหผู
ถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน
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(จ)

เรื่องที่ผูดูแลผลประโยชนเห็นวากระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสำคัญ

การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในลักษณะดังตอไปนี้ ใหมีผลผูกพันเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยไม
ตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน
(ก)

เปนการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันใหมีสาระสำคัญสอดคลองกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แกไขเพิ่มเติมโดย
ไดรับมติโดยเสียงขางมากหรือมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน หรือไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน แลวแต
กรณี หรือ

(ข)

ผูดูแลผลประโยชนแสดงความเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจำเปนหรือสมควร และ
ไมกระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสำคัญ

การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันไมวากรณีใด
ต อ งกระทำเป น หนั ง สื อ ลงลายมื อ ชื ่ อ โดยบุ ค คลผู  ม ี อ ำนาจลงนามผู ก พั น บริ ษ ั ท จั ด การกองทุ น รวมและผู  ด ู แล
ผลประโยชน พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอผูกพันเปดเผยไว ณ ที่ทำการ
และเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูได รวมทั้งจัดสงสรุปการแกไข
เพิ่มเติมขอผูกพันพรอมทั้งเหตุผลและความจำเปนใหผูถือหนวยลงทุนพรอมกับการสงรายงานประจำปของกองทุน
รวม
21. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :

ไมมี

21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :
22. การเลิกกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
22.1.1 หากปรากฎวากองทุนรวมใดมีผูถือหนวยลงทุนเปนจำนวนดังนี้
(1)

จำนวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทำการใด

(2)

มีการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวาสองในสามของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนาย
ไดแลวทั้งหมด หรือ มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิในชวงระยะเวลาหาวันทำการซื้อขาย
หนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจำนวนเกินกวาสองในสามของจำนวนหนวยลงทุนที่จำหนายไดแลว
ทั้งหมด
ทั้งนี้ ไมรวมถึงกองทุนรวมที่ บริษั ทจั ดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและ
สมเหตุสมผลวาการเลิกกองทุนรวมจะไมเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยู เนื่องจาก
กองทุนรวมยังคงมีทรัพยสินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคลองอยางเพียงพอ และผูถือหนวย
ลงทุนที่เหลืออยูจะไมไดรับผลกระทบจากการขายคืนนั้น และไมรวมถึงกรณีที่เปนการขายคืนหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหนวยลงทุน กองทุนรวมฟดเดอร กองทุนรวมดัชนี และ
กองทุนรวมอีทีเอฟ

(3)

เมื ่ อ ปรากฏข อ เท็ จ จริ ง ที ่ บ ริ ษ ั ท จั ด การกองทุ น รวมพิ จ ารณาแล ว มี ค วามเชื ่ อ โดยสุ จ ริ ต และ
สมเหตุสมผลวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนตามขอ (2) และการเลิกกองทุนรวมจะเปนประโยชนตอ
ผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
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22.1.2 เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนเปดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรือ
งดเวนกระทำการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนเป ด หรือไมปฏิบัติตามหนาที่ของตน
22.1.3 เมื่อไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหนวยลงทุนที่
จำหนายไดเเลวทั้งหมดของโครงการจัดการ
22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
22.2.1 กรณีเปนการเลิกกองทุน เพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิก
กองทุนลวงหนา บริษัทจัดการดำเนินการดังนี้
การดำเนินการ
2.1 แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบ
2.1.1 แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน
2.1.2 แจงสำนักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสำนักงาน
2.1.3 แจงตลาดหลักทรัพยในกรณีที่หนวยของกองทุนนั้นเปนหลักทรัพย
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
2.2 ดำเนินการดวยวิธีการใดๆ ใหผูถือหนวยและผูลงทุนทั่วไปทราบเรื่อง
ดังกลาว
2.3 จำหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงิน
ฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย และตั๋วสัญญา
ใชเงินที่มีกำหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม

ระยะเวลาดำเนินการ
≥ 5 วันทำการกอนวันเลิกกองทุน

≥ 5 วันทำการกอนวันเลิกกองทุน
ใหเสร็จสิ้นกอนวันเลิกกองทุน

22.2.2 ในกรณีที่ปรากฏวากองทุนมีผูถือหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในขอ 22.1.1 บริษัทจัดการจะดำเนินการดังตอไปนี้
(1)

ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหนวยลงทุนตั้งแตวันทำการที่ปรากฏเหตุ ตามขอ 22.1.1

(2)

แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบภายใน 3 วันทำการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1 โดยวิธีการ
ดังนี้
(ก)

แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนโดยชองทางใดๆ ที่มีหลักฐานวา
สามารถติดตอผูถือหนวยได

(ข)

แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน

(ค)

แจงสำนักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสำนักงาน

(3)

จำหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเปดดังกลาวภายใน 5 วันทำการนับแตวันทำ
การที่ปรากฏเหตุ ตามขอ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเทาที่สามารถกระทำไดเพื่อชำระคาขายคืนหนวย
ลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ

(4)

ชำระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจำนวนเงินที่รวบรวมได ตาม (3) ใหผูถือหนวยลงทุนภายใน
10 วันทำการนับแตวันทำการที่ปรากฏเหตุ ตามขอ 22.1.1 และเมื่อไดดำเนินการชำระคาขายคืน
หนวยลงทุนแลวใหถือวาเปนการเลิกกองทุนเปดนั้น

เมื่อไดดำเนินการ ตาม (1) ถึง (4) แลว หากมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยูจากการดำเนินการ ตาม (3) บริษัท
จัดการจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของ
กองทุนรวม
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ในกรณีที่ปรากฏวากองทุนรวมตองเลิกกองทุน เนื่องจากมีผูถือหนวยลงทุนเปนไปตามหลักเกณฑที่จะตองดำเนินการ
เพื่อเลิกกองทุนเปด ตามขอ 22.1.1 บริษัทจัดการจะยกเวนไมตองปฏิบัติในเรื่องดังตอไปนี้
(1)

การจัดทำและจัดสงหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสำคัญใหเปนปจจุบัน หากวันที่ปรากฏเหตุ ตามขอ 22.1.1
เกิดขึ้นกอนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำและจัดสงหนังสือชี้ชวน

(2)

การจั ด ทำและจั ดส งรายงานเพื ่ อ แสดงข อมูล เกี่ย วกับ กองทุน รวมทุกรอบระยะเวลาหกเดื อนของรอบ
ระยะเวลาบัญชีหรือของปปฏิทิน และทุกรอบระยะเวลาบัญชี หากวันที่ปรากฏเหตุการณ ตามขอ 22.1.1
เกิดขึ้นกอนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดสงรายงานดังกลาว

(3)

การคำนวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
นับตั้งแตวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑดังกลาว และการประกาศมูลคาและราคาดังกลาวนับตั้งแตวันทำ
การถัดจากวันที่ปรากฏเหตุ ตามขอ 22.1.1

บริษัทจัดการอาจขอใหสำนักงานพิจารณาผอนผันหรือสั่งการใหบริษัทจัดการปฏิบัติเปนอยางอื่นไดสำหรับการ
ดำเนินการเพื่อชำระคาขายคืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่มีความจำเปนหรือสมควร
23. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :
เมื่อเลิกโครงการแลว หากมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยูจากการดำเนินการดังกลาวขางตน บริษัทจัดการจะ
จัดใหมีผูชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื่อดำเนินการคิดคำนวณ รวบรวมทรัพยสิน จัดทำ
บัญชี จำหนายทรัพยสินของกองทุน ชำระภาระหนี้สินและคาใชจายตาง ๆ ของกองทุน รวมทั้งทำการอยางอื่นตามที่
จำเปนเพื่อชำระบัญชีของกองทุนใหเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
วาดวย หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม สำหรับคาใชจายและเงินคาตอบแทนในการชำระ
บัญชีของกองทุนจะหักจายจากทรัพยสินของกองทุนและผูชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยคืนเงินใหแกผูถือหนวยลงทุน
ตามมูลคาทรัพยสินสุทธิเทาที่คงเหลืออยู
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมมีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไมไดแจงไวเปนอยางอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
อางอิงที่อยูของบริษัทจัดการกองทุนรวมเปนภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพยในกรณีที่ตองมีการวางทรัพย
เมื่อไดชำระบัญชีเสร็จเรียบรอยแลว ผูชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และผูชำระบัญชีจะโอนทรัพยสินคงคางใดๆ ที่เหลืออยูภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนแลว ใหตกเปนกรรมสิทธิ์
ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจั ด การกองทุ น รวมที ่ ผ  า นการอนุ มั ต ิจ ากสำนัก งาน หรือผานการแก ไ ขเพิ ่ม เติม ตามมาตรา 129 แห ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหนึ่งของขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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