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1. บริษทั จัดการ :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จากัด
ทีอ่ ยู่ (ภาษาไทย) : 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชัน้ 9,24
ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860-1
ทีอ่ ยู่ (ภาษาอังกฤษ) : One Asset Management Limited
9th,24th Floor, Siam Piwat Tower Building, 989 Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel.0-2659-8860-1
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) จัดการกองทุนรวมให้เป็ นไปตามโครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ ตลอดจนข้อผูกพันทีท่ าไว้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่าง
เคร่งครัด
(2) จัดให้มผี ดู้ แู ลผลประโยชน์ และ/หรือตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน ซึง่ มีคุณสมบัตติ ามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(3) แยกทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมไว้ต่างหากจากทรัพย์สนิ ของบริษทั จัดการ และนาทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมไปฝากไว้
กับผูด้ แู ลผลประโยชน์ และ/หรือตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน
(4) จัดให้ได้มาซึง่ ผลประโยชน์ทไ่ี ด้จากการนาทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมไปลงทุนและนาผลประโยชน์ดงั กล่าวฝากไว้กบั
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ และ/หรือตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน
(5) แต่งตัง้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนและจัดให้มที ะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(6) จัดทารายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นเพื่อกองทุนรวมเป็ นรายวันและส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทุกวัน
ทาการนัน้
(7) จัดทารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเป็ นรายวันและส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทุกวันทาการนัน้
(8) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน ตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(9) จัดให้มผี สู้ อบบัญชี ซึง่ มีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกาหนดแห่งประกาศสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี
(10) จัดทารายงานทุกรอบปี บญ
ั ชีเพื่อแสดงข้อมูลเกีย่ วกับกองทุนรวมของรอบปี บญ
ั ชี และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื
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หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยูใ่ นทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแต่วนั สิน้ ปี
บัญชี หรือภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชี ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการเลือกจัดทาและส่งรายงานตามข้อ (11) ตามปี
ปฏิทนิ ทัง้ นี้ รายงานดังกล่าวจะแสดงข้อมูลตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
บริษทั จัดการจะจัดให้มรี ายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการ และสถานทีต่ ดิ ต่อทุก
แห่ง ของตัวแทนขายหรือรับซื้อคืน ทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้และจัด
สาเนาให้เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนร้องขอ
(11) จัดทารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของปี บญ
ั ชี หรือของปี ปฏิทนิ เพื่อแสดงข้อมูลเกีย่ วกับกองทุนรวมของรอบ
ระยะเวลาหกเดือนนัน้ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือน นับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว หรือเมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนร้องขอ
ทัง้ นี้ รายงานดังกล่าวจะแสดงข้อมูลตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการเลือกจัดทาและส่งรายงานดังกล่าวตามรอบปี บญ
ั ชี บริษทั จัดการจะได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งจัดทาและ
ส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลาหกเดือนหลังสาหรับปี บญ
ั ชีนนั ้
บริษทั จัดการจะจัดให้มรี ายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบริษทั จัดการ และสถานทีต่ ดิ ต่อทุก
แห่งของตัวแทนขายหรือรับซื้อคืน ทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้และจัด
สาเนาให้เมื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนร้องขอ
(12) เปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือวิธกี ารจัดการตามหัวข้อ "วิธกี ารแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุน
รวมหรือแก้ไขวิธจี ดั การ"
(13) ได้รบั ค่าตอบแทนในการจัดการโครงการ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนตามอัตราทีร่ ะบุไว้ในโครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ
(14) สั ่งจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามอัตราทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
(15) แต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีโครงการ โดยความเห็นชอบของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อโครงการนี้ได้ยกเลิก
(16) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการทีก่ องทุนรวมถือหลักทรัพย์อยู่ เท่าทีจ่ าเป็ นเพื่อรักษาผลประโยชน์
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(17) จัดทารายงานโดยระบุช่อื จานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ หลักทรัพย์ทม่ี มี ลู ค่าเกินอัตราส่วนทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ซึง่ มิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิม่ เติม พร้อมทัง้ วันทีห่ ลักทรัพย์มมี ลู ค่า
เกินอัตราทีก่ าหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่
หลักทรัพย์นนั ้ มีมลู ค่าเกินอัตราส่วนทีก่ าหนด พร้อมทัง้ จัดทาสาเนาไว้ทบ่ี ริษทั จัดการเพื่อให้สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
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(18) แต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(19) ดาเนินการเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ตามวิธกี ารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด
(20) ดาเนินการฟ้ องร้อง บังคับคดี หรือกระทาการอื่นใดอันเกีย่ วเนื่องกับกฎหมาย เพื่อประโยชน์ ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(21) แจ้งการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทารายงานในเรื่องดังกล่าวพร้อมทัง้ แสดงเหตุผล
และหลักฐานการได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ให้สานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดย
บริษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ดาเนินการดังกล่าวแทนก็ได้
(22) รายงานการไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซือ้ หรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาแล้วหรือการ
หยุดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทัง้ แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนรวมให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
รายงานการเปิ ดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนและรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวม ณ วันทาการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนัน้ ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่ง
ขายคืนหน่วยลงทุน รวมทัง้ แจ้งการเปิ ดรับคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบในทันทีท่ี
สามารถกระทาได้
(23) จัดส่ง แจกจ่าย หรือจัดให้มหี นังสือชีช้ วนทีเ่ ป็ นปัจจุบนั ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
(ก) จัดส่งและดาเนินการให้ตวั แทนขายหรือรับซื้อคืน ทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูล
สาคัญทีผ่ ลู้ งทุนควรทราบให้ผทู้ ส่ี นใจจะลงทุน และจัดให้มหี นังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของ
บริษทั จัดการและ ณ สถานทีต่ ดิ ต่อของตัวแทนขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อประโยชน์ในการ
แจกจ่ายแก่ผทู้ ส่ี นใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาทีเ่ สนอขายหน่วยลงทุน
(ข) จัดทาหนังสือชีช้ วนใหม่ให้เป็ นปั จจุบนั ทุกรอบปี บญ
ั ชีและจัดส่งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วัน
นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิน้ ปี บญ
ั ชี
(24) ชีแ้ จงและดาเนินการให้ตวั แทนขายหรือรับซื้อคืน ชี้แจงข้อมูลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนหรือผูท้ ส่ี นใจจะลงทุนทราบใน
กรณีทม่ี กี ารแก้ไขเพิม่ เติมโครงการ หรือมีเหตุการณ์ทม่ี ผี ลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลีย่ นแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(25) ดาเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในหัวข้อ "การเลิกโครงการจัดการ
กองทุนรวม"
(26) ปฏิบตั กิ ารอื่นๆ เพื่อให้ถงึ ซึง่ วัตถุประสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซง่ึ ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
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(27) ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบอื่นๆ ตามทีพ่ ระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน และทีจ่ ะมีแก้ไขเพิม่ เติม
ต่อไป ทีก่ าหนดให้เป็ นหน้าทีข่ องบริษทั จัดการ
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสั ่งทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีท่ี
ข้อกาหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่ง
ดังกล่าว หากบริษทั จัดการกองทุนได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั ่งนัน้ ให้ถอื ว่าบริษทั
จัดการกองทุนได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว
เงือนไขการเปลีย่ นบริษทั จัดการ :
ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นบริษทั จัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคาสั ่งของสานักงาน หรือโดยเหตุอ่นื ใดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้บริษทั จัดการ
กองทุนรวมรายใหม่เข้าทาหน้าทีต่ ่อไปได้ ซึง่ รวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวม
รายใหม่
2. ผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2544-3935-7
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม รับเงินต่าง ๆ ทีก่ องทุนรวมจะพึงได้รบั จากการจัดตัง้ และ
ดาเนินงานของกองทุนรวม เช่น เงินค่าซื้อหน่วยลงทุน เงินปั นผล และดอกเบีย้ จากหลักทรัพย์เงินได้จากการจาหน่าย
หรือเวนคืนหลักทรัพย์ และเงินอืน่ ใดของกองทุนรวม และนาเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีทรัพย์สนิ ของกองทุน
รวม
(2) จัดให้มกี ารรับมอบ เปลีย่ นแปลง จาหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ซึง่ เป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
ตลอดจนรับชาระหรือชาระราคาค่าหลักทรัพย์ดงั กล่าว ทัง้ นี้ให้เป็ นไปตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ เมื่อเห็นว่ามีหลักฐาน
ถูกต้องแล้ว
(3) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากของกองทุนรวม เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ของกองทุนรวมตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ
(4) แจ้งและรายงานให้บริษทั จัดการทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ การรับ
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เงินปั นผล และดอกเบีย้ การจองหุน้ เพิม่ ทุน การเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ และการเปลีย่ นแปลงอื่นใดทีม่ ผี ลต่อการถือครอง
หลักทรัพย์ของกองทุนรวม โดยทันทีทผ่ี ดู้ แู ลผลประโยชน์ได้รบั ข่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ รับ หรือจ่ายเงินตามสิทธินนั ้ ๆ ตามคาสั ่งของบริษทั จัดการ
(5) แจ้งและรายงานให้บริษทั จัดการทราบเป็ นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ทจ่ี ะต้องปิ ดโอน หรือกาลังอยู่ในระหว่าง
ทาการปิ ดโอนในชื่อของกองทุนรวม เพื่อประโยชน์ในการเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ รับเงินปั นผล ดอกเบีย้ และอื่นๆ
(6) จัดทารายงาน ดังต่อไปนี้
(ก) รายงานรายละเอียดการรับจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิน้ วันทาการซื้อขายและ
คานวณดอกเบีย้ ค้างรับ (ถ้ามี)
(ข) รายงานเป็ นรายวันเกีย่ วกับเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทของหลักทรัพย์ และตามสถานภาพของ
หลักทรัพย์ พร้อมทัง้ คานวณดอกเบีย้ ค้างรับ (ถ้ามี)
(ค) รายงานรายละเอียดเจ้าหนี้คา่ ซื้อหลักทรัพย์และลูกหนี้ค่าขายหลักทรัพย์
(7) รับรองความถูกต้อง ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืน และราคา
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และการคานวณหน่วยลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการออกหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อหน่วย
ลงทุน และจานวนหน่วยลงทุนทีล่ ดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ทีบ่ ริษทั จัดการได้คานวณไว้
และส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รอง เมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว
(8) ให้ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการในกรณีดงั นี้
(ก) บริษทั จัดการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้มคี าสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม เนื่องจากมีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้
อย่างสมเหตุสมผล
(ข) บริษทั จัดการไม่ขายหรือไม่รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งซื้อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั ไว้แล้ว หรือหยุด
รับคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ หากเห็นว่ามีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของ
กองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่างเป็ นธรรมและ
เหมาะสมหรือมีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(ค) บริษทั จัดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น
(9) ให้ความเห็นเกีย่ วกับการจัดการกองทุนรวมของบริษทั จัดการเพื่อประกอบกับข้อมูลอื่น ๆ ทีบ่ ริษทั จัดการเป็ นผู้
จัดหาในการจัดทารายงานทุกรอบปี บญ
ั ชี และส่งให้บริษทั จัดการภายใน 30 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิน้ ปี บญ
ั ชีนนั ้
(10) ดูแลให้บริษทั จัดการปฏิบตั กิ ารให้เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม ภายใต้ มาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานักงานคณะกรรมการ
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ก.ล.ต. ทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวโดยเคร่งครัด หากบริษทั จัดการมิได้ปฏิบตั ติ ามให้แจ้งบริษทั จัดการโดยทันที
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการกระทาการหรืองดเว้นกระทาการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือไม่ปฏิบตั หิ น้าที่
ตามมาตรา 125 ผูด้ แู ลผลประโยชน์จะทารายงานเกีย่ วกับเรื่องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์รถู้ งึ เหตุการณ์ดงั กล่าว
(11) ดาเนินการฟ้ องร้องบังคับคดีให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องตนหรือฟ้ องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษทั จัดการ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง หรือเมื่อได้รบั คาสั ่งจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายในการฟ้ องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในกองทุนรวมให้เรียกร้อง
จากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
(12) ผูด้ แู ลผลประโยชน์จะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีพ่ ระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ประกาศไว้โดยเคร่งครัด
(13) ในกรณีทม่ี กี ารเลิกกองทุนรวม เมื่อเลิกกองทุนรวมแล้ว หน้าทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์จะสิน้ สุดเมื่อผูช้ าระบัญชีได้จด
ทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาทีก่ ารชาระบัญชียงั ไม่สน้ิ สุด ผูด้ แู ล
ผลประโยชน์จะปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่าง ๆ ดังนี้
(ก) รับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
(ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผชู้ าระบัญชีปฏิบตั ติ ามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ในกรณีทผ่ี ชู้ าระบัญชีกระทาการหรืองดเว้นกระทาการตามมาตราดังกล่าว จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ กองทุน
รวม ผูด้ แู ลผลประโยชน์จะรายงานให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกั ช้า
(14) รับรองผลการนับมติ ในกรณีทม่ี ติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในกรณีมติเสียงข้างมากไม่เกินร้อยละ 55 หรือในกรณีมติ
พิเศษไม่เกินร้อยละ 80 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของโครงการ
(15) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีก่ ฎหมายเกีย่ วกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน ทัง้ ทีม่ อี ยูใ่ นปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
ผูด้ แู ลผลประโยชน์มอี านาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมและตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่ รวมถึงหน้าทีด่ แู ลรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื
หน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูด้ แู ลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าทีด่ าเนินการตามทีจ่ าเป็ น
เพื่อให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไปได้ ซึง่ การดาเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อใน
หนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิง่ ทีส่ ่งมอบให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลีย่ นแปลงผูด้ แู ล
ผลประโยชน์
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ในกรณีทผ่ี ดู้ แู ลผลประโยชน์กระทาการ งดเว้นกระทาการ หรือละเลยไม่ปฏิบตั หิ น้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจใช้สทิ ธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้ องร้องบังคับคดีกบั ผูด้ แู ลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง
ได้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ตอ้ งไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ อื หน่วยลงทุน ไม่ว่าการ
กระทานัน้ จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูด้ แู ลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ ่นื เว้นแต่เป็ นการเรียกค่าตอบแทนใน
การทาหน้าทีเ่ ป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์ หรือเป็ นการดาเนินการในลักษณะทีเ่ ป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณีทก่ี ารดาเนินการใดต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ดาเนินการขอมติ ให้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์มอี านาจดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้
เงือ่ นไขการเปลีย่ นผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
(1) ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการหรือผูด้ แู ลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งมีความประสงค์จะบอกเลิก โดยบอกกล่าวให้อกี ฝ่ าย
หนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการหรือผูด้ แู ลผลประโยชน์ ไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้ตกลงไว้ คู่สญ
ั ญาอีก
ฝ่ ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขในการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปลีย่ นแปลงกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือกรณีอ่นื ใดอันจะมีผลให้เป็ นการเพิม่ ภาระหน้าทีแ่ ก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์ และผูด้ แู ลผลประโยชน์ ไม่ประสงค์จะ
รับหน้าทีด่ งั กล่าว ผูด้ แู ลผลประโยชน์ มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวให้บริษทั จัดการทราบล่วงหน้าเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนมีมติเสียงข้างมากซึง่ คิดเป็ นจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนหน่วย
ลงทุนทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ สิน้ เรียกร้องให้มกี ารเปลีย่ นตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์
(5) ในกรณีทผ่ี ดู้ แู ลผลประโยชน์ นาข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการกองทุนรวม หรือข้อมูลอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กองทุนรวมไปเปิ ดเผย หรือใช้ในทางทีก่ ่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ เว้นแต่เป็ นการปฏิบตั ติ ามอานาจหน้าทีข่ องผูด้ แู ลผลประโยชน์บริษทั จัดการสามารถบอกเลิกสัญญา
ฉบับนี้ได้ ทัง้ นี้ การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นหนังสือไม่น้อยกว่า 15 วัน
(6) ในกรณีทผ่ี ดู้ แู ลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัตใิ นการเป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามประกาศของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษทั จัดการจะดาเนินการให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์จดั การแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตัง้ แต่
วันถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษทั
จัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทาการ นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่
ได้แก้ไขเสร็จสิน้ ในกรณีทผ่ี ดู้ แู ลผลประโยชน์มไิ ด้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีก่ าหนด บริษทั จัดการจะดาเนินการขอ
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อนุญาตเปลีย่ นตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีค่ รบ
กาหนดเวลาให้แก้ไข และเมื่อได้รบั อนุญาตแล้ว บริษทั จัดการจะแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน
ทัง้ นี้ การเปลีย่ นตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและการแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์อ่นื แทน จะกระทาได้ต่อเมื่อ
ได้รบั อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
ในกรณีผดู้ แู ลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีไ่ ม่เข้า
ข้อยกเว้นให้กระทาได้ หากเป็ นกรณีทม่ี นี ัยสาคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษทั จัดการกองทุนรวมมีอานาจ
บอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้
สถานทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สนิ กองทุนรวม :
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2470-1952
และ/หรือ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ
ในต่างประเทศ
3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นางสาว ซูซาน เอีย่ มวณิชชา
ทีอ่ ยู่ : บริษทั เอส พี ออดิท จากัด
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชัน้ 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์
0-2642-6172-4
ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ
ทีอ่ ยู่ : บริษทั เอส พี ออดิท จากัด
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชัน้ 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์
0-2642-6172-4
ชื่อ : นางสาว ชื่นตา ชมเมิน
ทีอ่ ยู่ :
บริษทั เอส พี ออดิท จากัด
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชัน้ 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4
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ชื่อ : นางสาว วันดี เอีย่ มวณิชชา
ทีอ่ ยู่ : บริษทั เอส พี ออดิท จากัด
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์
ชัน้ 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4
ชื่อ : นาย เกียรติศกั ดิ ์ วานิชย์หานนท์
ทีอ่ ยู่ : บริษทั เอส พี ออดิท จากัด
503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์
ชัน้ 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2642-6172-4
หรือบุคคลอื่นทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
4. นายทะเบียนหน่ วยลงทุน :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จากัด
ทีอ่ ยู่ : 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชัน้ 9, 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860-1
5. ผู้จดั จาหน่ าย :
ชื่อ :
ทีอ่ ยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จากัด
ทีอ่ ยู่ : หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ จากบริษทั จัดการ
ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ห้บริการเพิม่ เติมได้ท่ี www.one-asset.com
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สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนมีสทิ ธิ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในโครงการดังต่อไปนี้
(1) ได้รบั ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที่
กาหนดไว้ในโครงการ
(2) แจกจ่ายหนังสือชีช้ วนหรือเอกสารการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย
(3) แจกจ่ายหรือรับเอกสารการสั ่งซื้อ คาสั ่งซื้อ หรือคาสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน
(4) รับชาระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนหรือชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
(5) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
(6) ส่งมอบหรือรับมอบใบหน่วยลงทุนหรือหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(7) คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผทู้ ไ่ี ม่ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุน
(8) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดให้เป็ นหน้าที่
ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
7. ผู้ดแู ลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :
ชื่อ :
ทีอ่ ยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็ นผู้ดแู ลสภาพคล่อง) :
ชื่อ :
ทีอ่ ยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
9. ที่ปรึกษา :
9.1. ทีป่ รึกษาการลงทุน :
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ชื่อ :
ทีอ่ ยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ทีป่ รึกษาการลงทุน) :

9.2.ทีป่ รึกษากองทุน :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ทีป่ รึกษากองทุน) :
10. ผูป้ ระกัน (กรณี กองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
11. ผู้รบั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
ทีอ่ ยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :
12. คณะตัวแทนผู้ถอื หน่ วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
13. สิ ทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
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ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิในการขายคืนหน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
13.2. สิทธิในการรับเงินปั นผล :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่มสี ทิ ธิในการรับเงินปั นผล เนื่องจากกองทุนไม่มนี โยบายการจ่ายเงินปั นผล
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 13. “เงือ่ นไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอน
หน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม
13.4. ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน :
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 13
“เงือ่ นไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธจี ดั การ :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิลงมติเพือ่ ทาการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือแก้ไขวิธจี ดั การโดยเป็ นไปตามหัวข้อ "การขอมติ
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และวิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ"
ในกรณีทบ่ี ุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมด บริษทั จัดการหรือบริษทั หลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน (Omnibus account)
ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ ในส่วนทีเ่ กินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
13.6. สิทธิในการได้รบั เงินคืนเมือ่ เลิกโครงการ :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั หลักทรัพย์หรือเงินคืนหากกองทุนรวมต้องเลิกไป โดยบริษทั จัดการจะจัดให้มผี ชู้ าระ
บัญชีทส่ี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ นผูช้ าระบัญชีโดยจะได้ดาเนินการให้มกี ารจาหน่ายทรัพย์สนิ ของ
โครงการ ชาระภาระหนี้สนิ ของโครงการ และแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วย ลงทุนเฉลีย่ ตามจานวนหน่วยลงทุนทีข่ าย
ได้แล้วทัง้ หมดในขณะทีเ่ ลิกกองทุนรวม
13.7. สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิในการได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับกองทุน เช่น รายงานประจาปี รายงานทุกรอบ 6 เดือน
13.8. อื่น ๆ :
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ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนทีย่ งั ส่งใช้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้
ถือว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ ะผูกพันตามข้อกาหนดในข้อผูกพันซึง่ ลงนามโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั
การแต่งตัง้ จากบริษทั จัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิเรียกให้บริษทั จัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วน
ของทุนของกองทุนรวมทีต่ นถือ ทัง้ นี้ ในกรณีทม่ี กี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือ
การคืนเงินทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
14.2. เงือ่ นไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
กองทุนเปิ ด วรรณ คอมเพล็กซ์ รีเทิรน์ 1Y6M ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย จะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดย
จะดาเนินตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ ั
(1) ภายหลังจากการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื่อผูส้ ั ่งซื้อทีไ่ ด้รบั การจัดสรร
หน่วยลงทุนเป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเพื่อจัดส่งให้แก่
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันสิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาการ
นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันคานวณราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ดังนัน้ บริษทั จัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วย
ลงทุนทีป่ รากฏในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทีส่ ่งให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนฉบับล่าสุด
เป็ นรายการทีเ่ ป็ นปั จจุบนั และถูกต้อง
ในกรณีผถู้ อื หน่วยลงทุนตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้ง
ชื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนเหล่านัน้ เป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลทีม่ ชี ่อื แรกใน
คาขอเปิ ดบัญชีกองทุนเปิ ดเป็ นผูใ้ ช้สทิ ธิในฐานะผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือผูร้ บั เงินทีไ่ ด้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงิน
ปั นผล (ถ้ามี)
(3) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุนจะต้องทาการทักท้วงข้อผิดพลาด
ภายใน 7 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีไ่ ด้รบั หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใน
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กรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนร้องขอให้บริษทั จัดการออกใบหน่วยลงทุนได้
อนึ่ง ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้รอ้ งขอให้บริษทั จัดการออกใบหน่วยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนจานวนนัน้ ๆ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนต้องติดต่อบริษทั จัดการโดยตรงเพื่อส่งมอบคืนใบหน่วยลงทุน
เป็ นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทาการก่อนการสั ่งขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนดาเนินการ
โอนหน่วยลงทุนจานวนนัน้ ๆ เข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุนเสียก่อน
ทัง้ นี้ บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กบั ผู้
สั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน เพื่อเป็ นหลักฐานยืนยันการทารายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน โดยผู้
สั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลีย่ นรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตาม
หลักเกณฑ์ เงือ่ นไขทีบ่ ริษทั จัดการ กาหนด และบริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลง หรือเพิม่ เติมเงือ่ นไขใน
การออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ ระยะเวลาการส่งมอบ เพือ่ ประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพือ่ ปกป้ อง
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการ
แก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถอื ว่าเป็ นการดาเนินการทีผ่ ดิ ไปจากรายละเอียดโครงการเดิม
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน
สามารถใช้อา้ งอิงต่อบริษทั จัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนจาเป็ นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องจัดทาใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน

บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุน
สามารถใช้อา้ งอิงต่อบริษทั จัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนจาเป็ นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องจัดทาใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน
15. กาหนดเวลา วิ ธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงิ นปันผลแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
ไม่มี
16. วิธีการชาระเงิ นหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผ้ถู อื หน่ วยลงทุน :
ส่วนที่ 1 การดาเนินการเมื่อมีการผิดนัดชาระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะ
ไม่สามารถชาระหนี้ได้ หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงทีบ่ ริษทั จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารทีล่ งทุนนัน้ ประสบปั ญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจาหน่ายได้ดว้ ยราคาทีส่ มเหตุสมผล
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การดาเนินการ
ของบริษทั จัดการ

กรณีทม่ี พี ฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารหนี้หรือ
ลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้
ได้(1) หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงทีบ่ ริษทั จัดการ
พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารทีล่ งทุนโดยมี
นัยสาคัญต่อ NAV ของกองทุนนัน้ ประสบ
ปั ญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถ
จาหน่ายได้ดว้ ยราคาทีส่ มเหตุสมผล(2)
1. การกาหนดให้เป็ น 1.1ผูถ้ อื หน่วยทุกรายทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื 1.2อาจกาหนดให้ผถู้ อื หน่วยทุกรายทีม่ ชี ่อื อยู่ใน
ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินได้ หน่วยณ วันทีบ่ ริษทั จัดการบันทึกมูลค่าตรา ทะเบียนผูถ้ อื หน่วย ณ วันทีม่ พี ฤติการณ์ว่าผู้
สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่น สารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์ เว้นแต่
ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะ
ทีไ่ ด้จากการรับชาระ บริษทั จัดการดาเนินการตาม 1.2 ก่อนแล้ว
ไม่สามารถชาระหนี้เป็ นผูม้ สี ทิ ธิได้กไ็ ด้ หรือเมื่อ
หนี้
ปรากฏข้อเท็จจริงที่ บริษทั จัดการพิจารณา
แล้วเห็นว่าตราสารทีล่ งทุนนัน้ ประสบปั ญหา
ขาด

2. การแจ้งต่อ
สานักงาน
คณะกรรมการ
ก.ล.ต.

3. การจัดให้มขี อ้ มูล

กรณีกองทุนทีบ่ ริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่า
ตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์

สภาพคล่อง หรือไม่สามารถจาหน่ายได้ดว้ ย
ราคาทีส่ มเหตุสมผล
ข้อมูล: ประเภท จานวน ชื่อผูอ้ อกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสารอง (ถ้ามี)
และวันที่ บริษทั จัดการ บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ น ศูนย์ หรือวันทีบ่ ริษทั
จัดการ ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระ
หนี้ได้ แล้วแต่กรณี
ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ บริษทั จัดการ บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็ นศูนย์
จัดให้มขี อ้ มูลตาม 2. ไว้ทส่ี านักงานใหญ่
สานักงานสาขาของบริษทั จัดการ และสถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยของกองทุน
ภายในวันทาการถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการ
แจ้งสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ น
ระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันด้วย

หมายเหตุ
(1) บริษทั จัดการไม่ตอ้ งนาตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนัน้ มารวมคานวณ NAV ของกองทุน
(2) บริษทั จัดการไม่ตอ้ งนาตราสารนัน้ มารวมคานวณ NAV ของกองทุนในกรณีทพ่ี จิ ารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่า ตราสารทีก่ องทุนลงทุนโดยมีนัยสาคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจาหน่ายได้ดว้ ยราคาทีส่ มเหตุสมผล และการจาหน่ายจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม ทัง้ นี้
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์
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ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการไม่ได้มกี ารกาหนดผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ตาม 1.
บริษทั จัดการจะรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นทีม่ ใิ ช่หลักประกันเพื่อกองทุนได้ต่อเมื่อมีการดาเนินการดังนี้
(1) ระบุรายละเอียดเกีย่ วกับการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นไว้ในข้อผูกพัน
(2) ต้องได้รบั มติพเิ ศษจากผูถ้ อื หน่วยก่อนการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นทีม่ ใิ ช่หลักประกันในแต่ละครัง้ โดย
ดาเนินการดังนี้
(2.1) ระบุรายละเอียดเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนจะได้จากการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น มูลค่าของ
ทรัพย์สนิ ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ และค่าใช้จ่ายใน
การจาหน่ายทรัพย์สนิ เป็ นต้น
(2.2) ระบุเหตุผลและความจาเป็ นในการรับชาระหนี้
(2.3) จัดให้มหี รือจัดทาเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(2.3.1) เอกสารหลักฐานซึง่ แสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชาระหนี้เกิดขึน้
(2.3.2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ทบ่ี ริษทั จัดการจัดทา ซึง่ แสดงถึงพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารหนี้
หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ หรือข้อเท็จจริงที่ บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารทีล่ งทุนนัน้
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจาหน่ายได้ดว้ ยราคาทีส่ มเหตุสมผล

ส่วนที่ 2การดาเนินการเมื่อบริษทั จัดการได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นเพื่อกองทุน
การดาเนินการ
1. แจ้งข้อมูลต่อสานักงานภายใน 15
วันทาการนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ทรัพย์สนิ
มา

2. เปิ ดเผยข้อมูลภายในวันทาการถัด
จากวันทีบ่ ริษทั จัดการได้แจ้งสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตาม 1. เป็ น
ระยะเวลา≥30 วัน
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รายละเอียด
ข้อมูลดังนี้
ประเภท จานวน และชื่อผูอ้ อกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง วันที่
บริษทั จัดการได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น พร้อมทัง้
รายละเอียดเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั โดยมีสาระสาคัญอย่างน้อยเกีย่ วกับ
ทรัพย์สนิ ดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สนิ ค่าใช้จ่ายในการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ
อื่น
2.1 จัดให้มรี ายละเอียดตาม 1. ไว้ทส่ี านักงานใหญ่และสานักงานสาขาของ
บริษทั จัดการ ตลอดจนสถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน
2.2 กรณีเป็ นกองทุนปิ ด นอกจากการดาเนินการตาม 2.1 แล้ว ให้บริษทั
จัดการระบุไว้ในการประกาศNAV และมูลค่าหน่วยในครัง้ ถัดจากวันทีไ่ ด้รบั
ทรัพย์สนิ นัน้ มาว่ากองทุนได้รบั ชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น ซึง่ ผูล้ งทุนสามารถ
ขอดูรายละเอียดได้ทส่ี านักงานใหญ่และสานักงานสาขาของบริษทั จัดการ โดย
16

การดาเนินการ
3. กาหนดราคาทรัพย์สนิ ทีก่ องทุน
ได้รบั มาจากการรับชาระหนี้ดว้ ย
ทรัพย์สนิ อื่น
4. คานวณNAV ของกองทุนทีม่ กี าร
รับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น

5. ดาเนินการกับทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จาก
การรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น

รายละเอียด
ให้ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครัง้ ติดต่อกัน
เพื่อใช้ในการคานวณNAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคม
กาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
4.1 กรณีทบ่ี ริษทั จัดการได้ดาเนินการตาม 1. ของส่วนที่ 1 บริษทั จัดการต้อง
ไม่นาทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นและเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้มารวมคานวณNAV ของกองทุน
4.2 กรณีอ่นื นอกเหนือจาก 4.1 บริษทั จัดการต้องนาทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับ
ชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นมารวมคานวณNAV ของกองทุน
5.1 กรณีทบ่ี ริษทั จัดการได้ดาเนินการตาม 1. ของส่วนที่ 1 ให้บริษทั จัดการ
จาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นในโอกาสแรกที่
สามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยเป็ นสาคัญ (เว้นแต่ใน
กรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยทีม่ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้จากการรับชาระ
หนี้ตกลงรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ ดังกล่าวแทนเงิน ทัง้ นี้ ตามทีก่ าหนดไว้ใน
ข้อผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมกาหนดโดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.)
5.2 กรณีอ่นื นอกเหนือจาก 5.1 ให้ บริษทั จัดการ ดาเนินการกับทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้
จากการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
5.2.1กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนนัน้ สามารถลงทุนได้
บริษทั จัดการอาจมีไว้ซง่ึ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน
ก็ได้
5.2.2กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนนัน้ ไม่สามารถลงทุนได้
บริษทั จัดการต้องจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าวในโอกาสแรกทีส่ ามารถกระทาได้
โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยเป็ นสาคัญ
5.3 ในระหว่างทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว บริษทั
จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีทม่ี คี ่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ ให้บริษทั จัดการจ่ายจาก
ทรัพย์สนิ ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิ ดทีบ่ ริษทั จัดการบันทึกมูลค่าตรา
สารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์ ให้บริษทั จัดการจ่ายจากเงินสารองรายได้
หรือผลประโยชน์ทไ่ี ด้จากการบริหารทรัพย์สนิ นัน้
6. คืนเงินแก่ผถู้ อื หน่วยภายใน 45 วัน 6.1ให้บริษทั จัดการเฉลีย่ เงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ดว้ ย
นับแต่วนั ทีม่ เี งินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ที่ ทรัพย์สนิ อื่นคืนในแต่ละครัง้ ให้แก่ผถู้ อื หน่วยตาม 1. ของส่วนที่ 1 แล้วแต่
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การดาเนินการ
ได้จากการรับชาระหนี้

รายละเอียด
กรณี ภายใน 45 วันนับแต่วนั ทีม่ เี งินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับ
ชาระหนี้
6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกีย่ วกับการเฉลีย่ เงินคืนไปยังสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการได้เฉลีย่ เงินคืน
6.3 หากบริษทั จัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่นที่
ได้จากการรับชาระหนี้ไม่คุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลีย่ เงินคืนให้แก่ผถู้ อื
หน่วย บริษทั จัดการอาจนาเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้
ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีก่ ารเฉลีย่ เงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยจะคุม้ กับ
ภาระค่าใช้จ่ายก็ได้
หากได้มกี ารจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น
จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้จากการรับ
ชาระหนี้นนั ้ ไม่คมุ้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลีย่ เงินคืน บริษทั จัดการอาจนา
เงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ดงั กล่าวมารวมคานวณ
เป็ นNAV ของกองทุนก็ได้ทงั ้ นี้ บริษทั จัดการจะดาเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้
ระบุรายละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว
6.4 สาหรับกองทุนเปิ ดทีบ่ ริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็ นศูนย์ หากต่อมาปรากฏว่าบริษทั จัดการได้รบั ชาระหนี้ตามตรา
สารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็ นเงิน ให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ าม 6.16.3 โดยอนุโลม

การชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมจะชาระให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีป่ รากฏ
ชื่อตามทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้
การชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมจะชาระให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีป่ รากฏ
ชื่อตามทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้
17. การจัดทาทะเบียนหน่ วยลงทุน การโอนหน่ วยลงทุน และข้อจากัดในการโอนหน่ วยลงทุน :
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าทีจ่ ดั ให้มที ะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ทอ่ี อกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่น รวมทัง้ การให้สทิ ธิหรือการจากัด
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สิทธิใด ๆ แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนทีป่ รากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากได้กระทาตามข้อกาหนดในข้อ
ผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามอานาจหน้าทีแ่ ล้ว
บริษทั จัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานาหน่วยลงทุน ใน
กรณีดงั นี้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทาให้
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือผูม้ เี งินลงทุนสูง ตามทีก่ าหนดในโครงการจัดการกองทุน
รวม เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ และการโอน
หน่วยลงทุนจะทาให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ ตามทีก่ าหนด ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจานาหน่วยลงทุน ดังนี้
1. หน่วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมขายให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุน
รวมหุน้ ระยะยาวทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน
18. ข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุน และข้อจากัดในการใช้สิทธิ ออกเสียง (ถ้ามี) :
ข้อจากัดในการใช้สทิ ธิออกเสียง
การนับคะแนนเสียงเมื่อมีการขอมติจากผูถ้ อื หน่วยลงทุนในกรณีทก่ี องทุนมีบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3
ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินกว่า 1 ใน 3
นัน้ เว้นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมทีม่ กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดใด ๆ มีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงราย
เดียว บริษทั จัดการจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนทีถ่ อื อยู่

19. หลักเกณฑ์และวิ ธีการในการขอมติ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
การดาเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั
จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้
ปวงเห็นชอบให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในกฎหมาย ให้ถอื ว่ามตินนั ้
เสียไป
ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ต้องได้รบั มติ
พิเศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุน (มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีม่ คี ะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนหน่วยลงทุน
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึง่ เข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึง่ ส่งหนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีทก่ี องทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
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การขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนทีก่ าหนด
ไว้ในข้อผูกพัน หรือทีก่ าหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่
กรณี
(2) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้างมาก
หรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษ
ของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติ มข้อผูกพัน :
การแก้ไขเพิม่ เติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันทีเ่ ป็ นไปตามวิธกี ารทีก่ าหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสาคัญทีเ่ ป็ นไป
ตามและไม่ขดั หรือแย้งกับพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ทอ่ี อกโดย
อาศัยอานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถอื ว่าข้อผูกพันส่วนทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมนัน้ มีผลผูกพันคู่สญ
ั ญา
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันในเรือ่ งทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญต้องได้รบั มติพเิ ศษของผูถ้ อื
หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ เรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อกาหนดเกีย่ วกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
(ข) ข้อกาหนดเกีย่ วกับการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นตามข้อ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
(ค) ข้อกาหนดเกีย่ วกับการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น
(ง) ข้อกาหนดเกีย่ วกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุน
รวมมีประกัน และข้อกาหนดเกีย่ วกับการแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสีย
ผลประโยชน์
(จ) เรื่องทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มผี ลผูกพันเมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ โดยไม่
ต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันให้มสี าระสาคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมโดยได้รบั
มติโดยเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผูด้ แู ลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันนัน้ เหมาะสม มีความจาเป็ นหรือสมควร และไม่
กระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันไม่วา่ กรณีใด
ต้องกระทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั จัดการกองทุนรวมและผูด้ แู ลผลประโยชน์
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พร้อมทัง้ ประทับตราบริษทั (ถ้ามี) บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดให้มขี อ้ ผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ทีท่ าการและเว็บไซต์ของ
บริษทั จัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทัง้ จัดส่งสรุปการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันพร้อม
ทัง้ เหตุผลและความจาเป็ นให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจาปี ของกองทุนรวม
21. การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี
21.2. รายละเอียดเพิม่ เติม :
22. การเลิ กกองทุนรวม :
22.1. เงือ่ นไขในการเลิกกองทุน :
บริษทั จัดการจะเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมในกรณีดงั ต่อไปนี้
22.1.1. เมื่อปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) มีจานวนผูถ้ อื หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทาการใด
(2) กรณีทม่ี กี ารขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิด
เป็ นจานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด ทัง้ นี้ กรณีทเ่ี ป็ นกองทุนรวมทีม่ กี าหนด
ระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พจิ ารณา
จากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกันซึง่ กองทุนเปิ ดให้รบั ซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านัน้
ความใน (2) วรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริต
และสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่เนื่องจากกองทุนยังคงมีทรัพย์สนิ
คงเหลือทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการขาย
คืนนัน้
(3) กรณีทป่ี รากฏข้อเท็จจริงซึง่ บริษทั จัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทุนตาม (2) วรรคหนึ่ง และการเลิกกองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม
ความในวรรคหนึ่ง (2) และ (3) มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมดัชนี กองทุนรวมอีทเี อฟ
กองทุนรวมหน่วยลงทุน และกองทุนรวมฟี ดเดอร์
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22.1.2. เมื่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั ่งให้บริษทั จัดการเลิกกองทุนเปิ ดในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการกระทาการ หรือ
งดเว้นกระทาการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิ ด หรือไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องตน
22.1.3. เมื่อได้รบั ความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่วยลงทุนรวมกันเกินกึง่ หนึ่งของจานวนหน่วยลงทุน ที่
จาหน่ายได้เเล้วทัง้ หมดของโครงการจัดการ
22.1.4. เมื่อสานักงานมีคาสั ่งเลิกกองทุนตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือเมื่อ
สานักงานมีคาสั ่งเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ กองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงือ่ นไข และวิธกี ารจัดตัง้ และจัดการกองทุน
22.1.5. ในกรณีทภ่ี ายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกแล้ว ปรากฏว่าไม่มตี ราสารทีส่ ามารถลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิทจ่ี ะเลิกโครงการจัดการและ
ดาเนินการตามวิธกี ารทีก่ าหนดไว้ในโครงการจัดการต่อไป
22.1.6. เมื่อกองทุนครบกาหนดอายุโครงการ หรือเพราะเหตุอ่นื ทีท่ ราบกาหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า
22.2. การดาเนินการของบริษทั จัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
22.2.1. การเลิกกองทุนรวมกรณีไม่ทราบกาหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ยุตกิ ารรับคาสั ่งซื้อและคาสั ่งขายคืนหน่วยตัง้ แต่วนั ทีเ่ กิดเหตุให้เลิกกองทุน
(2) แจ้งให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธกี ารดังนี้
ก. แจ้งผูถ้ อื หน่วยทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยโดยช่องทางใด ๆ ทีม่ หี ลักฐานว่าสามารถติดต่อผูถ้ อื หน่วยได้
ข. แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ แู ลผลประโยชน์
ค. แจ้งสานักงานผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) จาหน่ายทรัพย์สนิ ทีเ่ หลืออยูข่ องกองทุนเปิ ดดังกล่าวภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุให้เลิกกองทุน เพื่อ
รวบรวมเงินเท่าทีส่ ามารถกระทาได้เพื่อชาระค่าขายคืนหน่วยให้ผถู้ อื หน่วยโดยอัตโนมัติ
(4) ชาระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจานวนเงินทีร่ วบรวมได้ตามข้อ (3) ให้ผถู้ อื หน่วยภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่
เกิดเหตุให้เลิกกองทุน และเมื่อได้ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้ถอื ว่าเป็ นการเลิกกองทุน

22.2.2. เมื่อจะมีการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกาหนดอายุของโครงการหรือเพราะเหตุอ่นื ทีท่ ราบกาหนดการเลิก
กองทุนล่วงหน้า บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) แจ้งให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทราบ
ก. แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ แู ลผลประโยชน์
ข. แจ้งสานักงานผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
ทัง้ นี้ ก่อนวันเลิกกองทุนเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ
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(2) ดาเนินการด้วยวิธกี ารใด ๆ เพื่อให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนและผูล้ งทุนทัวไปทราบเรื
่
่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนเป็ น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ เช่น เผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
(3) จาหน่ายทรัพย์สนิ ทีเ่ หลืออยูข่ องกองทุนเพื่อรวบรวมเป็ นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภท
ออมทรัพย์ และตั ๋วสัญญาใช้เงินทีม่ กี าหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิน้ ก่อนวันเลิกกองทุน
23. การชาระบัญชีเมือ่ เลิ กกองทุน :
บริษทั จัดการจะจัดให้มกี ารชาระบัญชี โดยจะแต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีทส่ี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
เพื่อทาหน้าทีร่ วบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สนิ ทีค่ งเหลือจากการชาระหนี้สนิ ของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
รวมทัง้ ทาการอย่างอื่นตามแต่จาเป็ นเพื่อชาระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิน้ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด สาหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชาระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่าย
จากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมและผูช้ าระบัญชีจะดาเนินการเฉลีย่ เงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
เท่าทีค่ งเหลืออยูต่ ามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานทีป่ รากฎในทะเบียนผูถ้ อื หน่วย
ลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่อได้ชาระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูช้ าระบัญชีจะทาการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สนิ คงค้างอยูใ่ ห้ผชู้ าระบัญชีจดั การ
โอนทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้ตกเป็ นกรรมสิทธิของส
์ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทัง้ นี้ การชาระบัญชีของกองทุนรวมจะเป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีก่ าหนด หรือจะกาหนดต่อไป

โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่ ่านการอนุมตั จิ ากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิม่ เติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทีแ่ นบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั
จัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
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