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1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  ชั น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที  173/2730, 3233 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทร (02) 7862222 โทรสาร (02) 7862377 
www.uobam.co.th
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

23A, 25th Floor, Asia Centre Building, 173/2730, 3233 South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon, Bangkok
10120, Thailand

Tel : +66 2786 2222

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ
เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และที ปรึกษา (ถ้ามี) มีดังต่อไปนี 

1. (ก)  สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ :

ในการจัดการกองทุน บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)     การบริหารกองทุน

(1.1)     ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนต่อสํานักงาน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก

(1.2)     จัดการกองทุนให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการที ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือ
หน่วยลงทุนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที ประกาศไว้ทั งในปัจจุบันและที 
จะมีแก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(1.3)     นําเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ หรือทรัพย์สินอื น ตามที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อเรื อง “ประเภทของหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน” ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ และซื อขาย จําหน่าย สั งโอน
เปลี ยนแปลงเพิ มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ของกฎหมาย และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน ทั งนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

(1.4)     ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนด

(1.5)     ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายแล้ว หรือยกเลิกหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนจํานวนนั นแล้วแต่กรณี

(1.6)     จัดสรรผลกําไรของกองทุนเพื อจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที กําหนดไว้ใน ข้อ 15 “การกําหนดเวลาและวิธีการ
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน

(1.7)     สงวนสิทธิที จะปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.8)     สงวนสิทธิที จะเลื อนกําหนดการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.9)     สงวนสิทธิที จะรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกัน แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสาร
แห่งหนี ตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.10)   สงวนสิทธิที จะชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

(1.11)   สงวนสิทธิที จะละเว้นไม่ปฏิบัติตามมติของคณะที ปรึกษากองทุน หรือมติของผู้ถือหน่วยลงทุน เมื อบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้จัดการกองทุนมีเหตุอันสมควรเชื อได้ว่ามติดังกล่าว ขัด ฝ่าฝืน กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานอื นใดที มี
อํานาจตามกฎหมาย

(1.12)   เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็น เพื อรักษาผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(1.13)   เปลี ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือ วิธีจัดการกองทุนตามหัวข้อเรื อง "การขอมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

(1.14)   กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย

(1.15)   ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที จะมีแก้ไข
เพิ มเติมต่อไป รวมทั งตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

(1.16)   ดําเนินการเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในข้อ 22 "การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”

(2)     การรับและจ่ายเงินของกองทุน

จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื นใด จากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ของการจัดการของกองทุนตามที กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน
รวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

(3)     การแต่งตั งบุคคลที เกี ยวข้องเพื อการจัดการกองทุน

(3.1)     จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทนตามเงื อนไขใน
การเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง “เงื อนไขการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับอนุญาต
จากสํานักงานก่อน

(3.2)     แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด

(3.3)     จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนที มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

(3.4)     แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อน

(3.5)     แต่งตั งและถอดถอนนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

(3.6)     แต่งตั งและถอดถอนที ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) ที ทําหน้าที เป็นที ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ และ/หรือที 
ปรึกษากองทุน (ถ้ามี) ที ทําหน้าที เป็นที ปรึกษาของกองทุน ตลอดจนให้คําแนะนําในเรื องต่างๆ แก่กองทุน ตามที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร

(4)     การดําเนินการอื นๆ

(4.1)     จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

(4.2)     จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด และเก็บรักษาไว้ซึ งทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุน

(4.3)     จัดทํารายงานเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี ซึ งมีสาระตามที กําหนดไว้ในประกาศสํานักงาน และ
ส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ นปีบัญชี และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้เป็นสถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสําเนาให้เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการเลือกจัดทําและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน ตามปีปฏิทิน ระยะเวลาการส่งรายงานเพื อ
แสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชีจะขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ นปีบัญชี

(4.4)     จัดทํารายงานเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมเปิดทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของปีบัญชีหรือของปีปฏิทิน ซึ งมี
สาระตามที กําหนดไว้ในประกาศสํานักงาน และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
และสํานักงานภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะ
เวลาล่าสุดไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้เป็นสถานที 
ในการซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสําเนาให้เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมเลือกจัดทําและส่งรายงานตามวรรคหนึ งตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะได้รับยกเว้นไม่ต้อง
จัดทําและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลาหกเดือนหลังสําหรับปีบัญชีนั น

(4.5)     จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ. วันสิ นปีบัญชี และส่งให้แก่สํานักงาน
ภายใน 60 วัน นับแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชีนั น

(4.6)     แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ มจํานวนเงินทุนทะเบียน และการแก้ไขเพิ มเติม
จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ทราบภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

(4.7)     ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงาน โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที 
สํานักงานกําหนด ในกรณีที หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย

(4.8)     จัดทํารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานกําหนด ใน
กรณีที มิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานกําหนด และจัดส่งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด

(4.9)    หน้าที อื นใดตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด

1.     (ข) เงื อนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจเปลี ยนบริษัทจัดการได้เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี และเมื อได้รับการอนุมัติ หรือเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1)   เมื อสิ นสุดระยะเวลา และ/หรือเงื อนไขที กําหนดไว้ในโครงการ

2)   ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดําเนินงาน การบริหารจัดการกองทุน หรือมีการ
เปลี ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีอื นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการไม่ประสงค์ที จะปฎิบัติหน้าที ต่อไป บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที ในการจัดการกองทุนต่อไป ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์ที จะรับหน้าที ต่อไป (ลาออก) โดยที ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการจัดหาบริษัท
จัดการรายใหม่ที มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื อทําหน้าที จัดการกองทุนตามที ระบุไว้ในโครงการแทน
บริษัทจัดการภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการ

ในการเปลี ยนตัวบริษัทจัดการหากเป็นกรณีที กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก็ให้ดําเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติหน้าที ต่อไปจนกว่า
จะมีการแต่งตั งบริษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที บริษัทจัดการได้ทําการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็น
บริษัทจัดการตามข้อ (2) ข้างต้นนี จนครบถ้วน แต่กองทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือคณะกรรมการลงทุนไม่
สามารถจัดหาบริษัทจัดการกองทุนรวมอื นใดมารับหน้าที ได้ภายใน 180 วันนับแต่วันที บริษัทจัดการได้ทําการบอกกล่าว บริษัท
จัดการสงวนสิทธิที จะเลิกโครงการโดยถือว่าการดําเนินการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท ์0224239027 

หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ที มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วย
คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1)     สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1.1)     ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุน

(1.2)     บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน

(2)     หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(2.1)     ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งใน
ปัจจุบัน และที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(2.2)     ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน รับเงินต่าง ๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและ
ดําเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื อหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืน
หลักทรัพย์ และเงินอื นใดของกองทุน และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุน ตลอดจนดูแลการเบิก
จ่ายทรัพย์สินของกองทุนให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน

(2.3)     จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจน
รับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ตามคําสั งของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่าหลักฐานถูกต้องแล้ว

(2.4)     รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน ตามจํานวนเงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกจากการ
ขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(2.5)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เนื องจากมีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล

(2.6)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หากเห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถ
จําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุนได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมหรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(2.7)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในกรณีที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนด

(2.8)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที 
วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า

(2.9)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรในการทําธุรกรรมเพื อกองทุนรวมกับบุคคลที เกี ยวข้อง โดย
ธุรกรรมนั นไม่มีราคาตลาดหรือใช้ราคาอื นที ไม่เป็นไปตามราคาตลาดก่อนการทําธุรกรรมในแต่ละครั ง

(2.10)   ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันแทนการชําระหนี 
ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี 

(2.11)   ให้ความเห็นเกี ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการ เพื อประกอบกับข้อมูลอื นๆ ที บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาใน
การจัดทํารายงานดังนี 

1)    รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทินโดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจาก
วันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว

2)    รายงานทุกรอบปีบัญชี โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ นปีบัญชีนั น

(2.12)   รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืน และราคาขายหน่วยลงทุน
ของกองทุน และการคํานวณหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที 
ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง เมื อ
เห็นว่าถูกต้องแล้ว

(2.13)   จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(2.14)   แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น รับเงินปันผล และรับดอกเบี ย
การจองหุ้นเพิ มทุน การเปลี ยนแปลงมูลค่าหุ้น และการเปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดย
ทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์

(2.15)   จัดทํารายงาน และบัญชี ดังต่อไปนี และส่งให้แก่บริษัทจัดการ

1)   รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
การรับเงินปันผล ดอกเบี ย และอื น ๆ
2)   จัดทําบัญชี และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
3)   จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน และรับรองความถูกต้อง
4)   จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุน
5)   จัดทํางบกระทบยอดสําหรับบัญชีเงินฝากที ผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้มีอํานาจลงนาม

(2.16)   แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวม
ทั งประกาศหลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับอื นใดที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน

(2.17)   จัดทํารายงานเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที บริษัทจัดการกระทํา
การหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั งนี ภายใน 5 วัน นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(2.18)   ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชี และเอกสารหลักฐานของกองทุนตามที เห็นสมควรทั งนี จะต้องไม่
เข้ามามีอํานาจต่อการตัดสินใจ และการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

(2.19)   ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสีย
หายจากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้อง
จากทรัพย์สินของกองทุน

(2.20)   ในกรณีที มีการเลิกโครงการ หน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดเมื อผู้ชําระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในช่วงระยะเวลาที การชําระบัญชียังไม่สิ นสุด ผู้ดูแลผล
ประโยชน์จะรับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน

(2.21)   ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลงไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ดูแลผลประโยชน์นั นต้องทําหน้าที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั งหมดของกองทุนนั น ตลอด
จนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่จะเสร็จสิ นและผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันที เว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
จะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

(2.22)   แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล
และหลักฐานที ได้ให้ความเห็นชอบหรือที ได้ให้การรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบโดยพลัน

(2.23)   ทําการรับรองในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื องมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น
จากราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสมาคมตราสารหนี ไทยไม่ถูกต้อง

(2.24)  ทําการรับรองรายละเอียดโครงการที แก้ไขเพิ มเติม ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือสํานักงานกําหนด

(2.25)   ทําการรับรองผลการนับมติ ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ
80

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ

(2.26)   ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที ต้องดูแลการดํารงจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและประกาศ
กําหนด และในกรณีที จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที กําหนดในโครงการหรือประกาศ และบริษัทจัดการไม่ดําเนินการ
ตามประกาศและโครงการ ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที ต้องรายงานให้สํานักงานทราบ

(2.27)   หน้าที อื นใดที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือโดยข้อกําหนดของกฎหมายที เกี ยวข้องเป็นหน้าที ที ผู้
ดูแลผลประโยชน์ต้องกระทํา ทั งนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2.28)   ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศไว้โดยเคร่งครัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานก่อน

(1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน

(2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์
หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์
อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

(3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในการจัดการโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของสํานักงานหรือกรณีอื น
ใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงสัญญา ให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย และประกาศดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าว มีผลให้เป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

(4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

(5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามประกาศสํานักงานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับแต่วันที บริษัท
จัดการตรวจพบหรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงาน และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานทราบ
ภายใน 3 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาต
เปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจาก วันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน

(6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนไปเปิดเผย
หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัท
จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน

(7) กรณีอื น ๆ ตามที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์

เนื องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กําหนดให้กองทุนต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ดังนั นในกรณี
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลง ผู้ดูแลผลประโยชน์นั นต้องทําหน้าที ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์
จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหมดของกองทุนนั นตลอดจนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอน
ทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ น และผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันทีเว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอํานาจตามกฎหมายจะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
เลขที  3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท ์0224239027

และ/หรือ ที บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศต่างๆ หรือที ผ
ดูแลผลประโยชน์ที บริษัทจัดการจะแต่งตั งขึ น

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 
โทร.026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล
ที อยู่ : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท ์026450080  โทรสาร  026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ที อยู่ :  ชั น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที  173/2730, 3233 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทร (02) 7862000 โทรสาร (02) 786237074 
www.uobam.co.th

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เช่นเดียวกับที ได้กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง “สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน”

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :   จะระบุภายหลัง  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(1.1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนของกองทุน (ถ้าม)ี
ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ

(1.2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าวโดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน

(2) หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(2.1) ให้จัดวางเอกสารเผยแพร่ ณ สํานักงานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเกี ยวกับกองทุน รวม
ทั งดําเนินการด้วยความร่วมมือของบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนรวมทั งข้อมูลและเอกสารอันจําเป็น

(2.2) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนและ/
หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน คู่มือการลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูล
เกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่าย หรือเอกสารอื นๆที เกี ยวข้องกับกองทุน

(2.3) รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารที ใช้ในการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสา
รอื นๆที เกี ยวข้อง

(2.4) ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาทิเช่น บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ ว่าตรงกับชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนใน
การทําธุรกรรมกับกองทุน

(2.5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี ตามเงื อนไขที ระบุใน
โครงการ

(2.6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษี และเอกสารอื นใดที เกี ยวข้อง

(2.7) คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามคําสั งบริษัทจัดการ

(2.8) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการแจ้งหรือติดต่อกับผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีความจําเป็นที จะ
ต้องแจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด

(2.9) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น

(2.10) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะต้องปฏิบัติหน้าที ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราช บัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายที เกี ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(2.11) ดําเนินการอื นๆ ตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) สิทธิของที ปรึกษาการลงทุน
ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที เป็นที ปรึกษาการลงทุน ตามสัญญาจัดตั งที ปรึกษาการลงทุน
(2) หน้าที และความรับผิดชอบของที ปรึกษาการลงทุน
(2.1) ให้คําแนะนําและข้อเสนอในเรื องต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุนแก่บริษัทจัดการหรือ
กองทุน ตามที กําหนดในสัญญาที ปรึกษาการลงทุน ทั งนี ที ปรึกษาการลงทุนไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัท
จัดการแต่อย่างใด
(2.2) เก็บรักษาข้อมูลที ได้ล่วงรู้มา อันเนื องจากการปฏิบัติตามสัญญาที ปรึกษาการลงทุนเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้
บุคคลใดๆ ทราบ เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดโดยชัดแจ้งให้เปิดเผย หรือโดยความยินยอมของบริษัทจัดการ
(2.3) พนักงานลูกจ้าง หรือบุคคลอื นใดที ทํางานให้แก่ที ปรึกษาการลงทุนต้องไม่กระทําการซื อขายหลักทรัพย์โดยใช้
ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจซื อขายหลักทรัพย์ของกองทุน
(2.4) ไม่กระทําการใดๆ หรืองดเว้นการกระทําการใดๆ ที ก่อ/อาจก่อให้เกิดข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทุนและ/หรือ
บริษัทจัดการ รวมถึงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที มีอยู่แล้วและที จะมีขึ นในภายหน้าโดยเคร่งครัด
(2.5) ที ปรึกษาการลงทุนจะต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการลดมูลค่าของกองทุนในกรณีที มีความสูญเสีย
ความเสียหาย หรือการลดมูลค่าของกองทุนดังกล่าวเกิดจากการประพฤติมิชอบ ฉ้อฉล ไม่สุจริต ประมาท เลินเล่อ หรือไม่
ประพฤติตามข้อกําหนดหรือเงื อนไขใดๆ ตามที ระบุไว้ในสัญญาที ปรึกษาการลงทุน หรือฝ่าฝืนคําสั งโดยชอบที เป็นลายลักษณ์
อักษรของบริษัทจัดการ

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งผู้เชี ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุน ให้เป็นที ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุนเพื อ
ให้คําแนะนําในเรื องต่างๆที เกี ยวเนื องกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุน เพื อให้บริหารจัดการกองทุนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการอาจจะแต่งตั งขึ นดังกล่าวนั น จะไม่มีอํานาจ
ควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื อบริษัทจัดการแต่งตั งที ปรึกษาการลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการแจ้งชื อที ปรึกษาการลงทุนดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี ยังไม่ได้แต่งตั ง

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งที ปรึกษากองทุน อาทิเช่น ผู้เชี ยวชาญด้านธุรกิจและการลงทุนผู้เชี ยวชาญด้านกฎหมาย ผู้เชี ยวชาญ
ด้านการบริหารความเสี ยง เป็นต้น ให้เป็นที ปรึกษาของกองทุนตลอดจนให้คําแนะนําในเรื องต่างๆ แก่กองทุน เพื อให้การบริหาร
จัดการกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที ปรึกษากองทุนที บริษัทจัดการอาจจะแต่งตั งขึ นดัง
กล่าวนั น จะไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื อบริษัทจัดการแต่งตั งที ปรึกษากองทุนแล้ว
บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งชื อที ปรึกษาดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

 ไม่มี  เนื องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทุกวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน ตามที กําหนดไว้ในหนังสือชี ชวน

อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติ
ตามเงื อนไข และวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไป
ตามเงื อนไขที กําหนดไว้กฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษี
อากรด้วย

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ ในกรณีที กองทุนไม่
สามารถชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ตามหัวข้อเรื อง "การชําระค่ารับซื อคืน สับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

สิทธิในการรับเงินที เกิดจากการขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี 

1. ชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2. ชําระให้กับบริษัทจัดการหรือกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (กองทุนเปิดปลายทาง) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน

3. ชําระให้แก่ทายาทโดยธรรมโดยทางมรดกหรือพินัยกรรม หรือชําระให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม

4. ชําระให้กับผู้จัดการมรดกของผู้ถือหน่วยลงทุนตามคําสั งศาล หรือชําระให้กับบุคคลอื นตามคําสั งศาล หรือตามคําสั งของ
หน่วยงานผู้มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น นายทะเบียนจะ
ไม่รับจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ตามที กฎหมายกําหนด

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้บริษัทจัดการทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมี
มติโดยเสียงข้างมาก หรือมติพิเศษ แล้วแต่กรณี ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที กําหนดไว้ในข้อ
19 “การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ” ของส่วนที  1 ราย
ละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี ตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการตามที กําหนดในข้อ 23 "การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน"

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิและข้อจํากัดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี เว้น
แต่กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได ้
แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น
13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
ตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนไม่สามารถ
นําหน่วยลงทุนไปจํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้
13.7.3 สิทธิในการลงมติเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนแปลงผู้
ดูแลผลประโยชน์เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งสิ นของโครงการจัดการกองทุนและเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
13.7.4 สิทธิในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
การร่วมลงทุนในกองทุนรวมนี ผู้ถือหน่วยได้ตกลงมอบให้บริษัทจัดการดําเนินการบริหารจัดการกองทุนภายใต้การดูแลของผู้
ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะต้องบริหารจัดการและปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการจัดการที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยและบริษัทจัดการอย่าง
เคร่งครัด ดังนั นผู้ถือหน่วยจึงไม่จําเป็นต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา และไม่จําเป็นต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื อการใดๆ เว้นแต่บริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม (แล้วแต่กรณ)ี จะเห็นสมควร

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

(1) โครงการจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ทําการบันทึกชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดใน “ใบคําขอเปิดบัญชี
กองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” และ “ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน” เมื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ครบถ้วนแล้ว

(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน /ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี” ทุกครั งที มีการสั งซื อ
หรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื อเป็นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันทําการถัดจากวันที ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือภายใน 4 วันทําการนับแต่วัน
ทําการถัดจากวันที ซื อขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรกโดยทาง
ไปรษณีย์หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นผู้มอบให้

โดยนายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง หากปรากฏข้อผิดพลาด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ในหนังสือ
รับรองสิทธิที ได้จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนดังกล่าว ไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานําหรือนําไปเป็นประกันมิได้ ซึ ง
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียน การโอน หรือการจํานําหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการให้มีการออกและจัดส่ง “รายงานการถือหน่วยลงทุน” ซึ งได้รับการปรับปรุงรายการ
ให้เป็นปัจจุบัน ณ วันทําการสุดท้ายของรอบ 6 เดือนตามปีปฏิทิน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันทําการสุดท้ายของรอบ 6 เดือนนั นๆ ทางไปรษณีย์

(4) ในกรณีที บัญชีกองทุนใดไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการนานติดต่อ กันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ

(5) นายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนร้องขอและบริษัทจัดการพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ โดยผู้ร้องขอจะต้องดําเนินการดังนี  :

(5.1) กรอกรายละเอียดในใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน

(5.2) ยื นใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที 
ระบุไว้ในหัวข้อเรื อง "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" ในหนังสือชี 
ชวนส่วนโครงการ

(5.3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอ
มากกว่าจํานวนหน่วย ลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน นายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการ
จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุน สําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(5.4) ใบหน่วยลงทุนที ออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ
กําหนด ซึ งจะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการ
และประทับตราสําคัญ หรือจะต้องมีลายมือชื อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือใช้
เครื องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื นใดตามที กฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทําได้จึงจะถือว่าใบ
หน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี

(1) นายทะเบียนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื อนําหนังสือรับรองนี แนบเป็นหลักฐานในการขอยกเว้นภาษีสําหรับปีนั นๆ พร้อมกับการยื นแบบภาษีเงินได้ตามที กฎหมาย
กําหนด ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันสิ นปี ทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(2) นายทะเบียนจะออกและส่งมอบรายงานการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื น เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแนบพร้อมหนังสือ
รับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 

16.1     กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารองรายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวม
จ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนํา
เงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2     กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวมจะได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี รวมทั งต้อง
จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี 
ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ก็ได้ ทั งนี ใน
การดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม

เงื อนไขเพิ มเติม

     บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิ
เรียกร้องผิดนัดชําระหนี และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที เกี ยวข้องกับการรับชําระหนี ด้วยหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นของกองทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม
ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั น โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

      ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไป
รวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฎว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของ
หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท ในวันทําการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั น
(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทําการใด
(3) ในกรณีที มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ความในข้อ 22.1.1 (3) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคง
เหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

22.1.2 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมเปิดตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 22.2.2 เมื อปรากฏข้อเท็จ
จริงที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ
22.1.1 (3) และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

22.1.3 เมื อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัท
จัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.4 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

เงื อนไขพิเศษ : 

• สําหรับเงื อนไขการเลิกกองทุนรวมในข้อ 22.1.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือ
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

• ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับคําสั งให้เลิกกองทุนจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย อาทิเช่น สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คําสั งศาล คําสั งอนุญาโตตุลาการ และหรือกรณีปรากฏเหตุการณ์อื นใดตามที ระบุไว้ใน
โครงการนี 

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาผ่อนผัน ประกาศ กําหนด หรือสั งการเป็น
ประการอื น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรสําหรับการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 
22.2.1 การเลิกกองทุนรวมกรณีที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า
1 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มี
ข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝาก ประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืน เมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม
22.2.2 การเลิกกองทุนรวมกรณีไม่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า
(1) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตาม 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(2) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(3) จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตาม
22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(4) รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม (3) ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(5) ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชักช้า
ทั งนี แนวทางการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
อื นเป็นไปตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการข้อ 20 ข้อกําหนดอื นๆ
เมื อได้ดําเนินการตาม (1) ถึง (5) แล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น
เงื อนไขอื น : 
บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พิจารณา ผ่อนผัน หรือสั งการให้บริษัท
จัดการปฏิบัติเป็นอย่างอื นได้ สําหรับการดําเนินการเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที มีความจําเป็นหรือสมควร

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

เมื อเลิกโครงการแล้วบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เว้นแต่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะพิจารณาผ่อนผัน เห็นชอบ ประกาศ กําหนด แก้ไข
เปลี ยนแปลง หรือสั งการ เป็นอย่างอื น
(1) บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ เพื อดําเนินการคิดคํานวณ รวบรวมทรัพย์สิน จัดทําบัญชี ชําระหนี สิน จําหน่ายและแจกจ่ายทรัพย์สิน
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีของกองทุนให้เสร็จสิ น โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด สั งการ และ/หรือเห็นชอบ
(2) เมื อชําระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน เงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชี และหนี สินทั งหมดของกองทุนเสร็จสิ น
ผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ ตามสัดส่วนจํานวน
หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน
(3) ในกรณีที เจ้าหนี ของกองทุนไม่ได้ยื นคําทวงหนี แก่ผู้ชําระบัญชี หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่ยื น
เช็คต่อธนาคารเพื อให้ใช้เงินตามเช็คที ได้รับเนื องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการ
วางเงินตามจํานวนหนี หรือจํานวนเงินตามเช็ค หรือทรัพย์สินอื น รวมทั งวางเงินประกันค่าฤชาธรรมเนียมไว้ณ สํานักงานวาง
ทรัพย์ตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ และระเบียบเกี ยวกับการวางทรัพย์ และจะแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าหนี หรือผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งมี
ชื อปรากฎในบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนทราบถึงการวางเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับหรือโดยวิธีอื นที มีหลักฐานการตอบรับอีกทั งยังจะดําเนินการใดๆตามความจําเป็นเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้มีสิทธิถอนเงินหรือทรัพย์สินที วางไว้ซึ งเจ้าหนี หรือผู้ถือหน่วยมิได้เรียกเอาภายใน 10 ปี
นับแต่วันถัดจากวันที ได้รับคําบอกกล่าวการวางเงินหรือทรัพย์สินในฐานะที เป็นทรัพย์สินคงค้างของกองทุน
(4) ผู้ชําระบัญชีจะต้องชําระบัญชีให้เสร็จสิ นภายใน 90 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันเลิกกองทุน และเมื อชําระบัญชีเสร็จสิ นแล้ว ผู ้
ชําระบัญชีจะทําการยื นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพร้อมทั งจัดส่งรายงานผลการชําระบัญชีตามแบบที สํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนดต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือ
ทรัพย์สิน หรือไม่ยื นเช็คแก่ธนาคารเพื อให้ใช้เงินตามเช็คที ได้รับเนื องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ชําระ
บัญชีสามารถยื นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนได้เมื อพ้นกําหนด 6 เดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น แต่ทั งนี ต้อง
ไม่เกินหนึ งปีนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น เว้นแต่มีเหตุผลจําเป็นและสมควรโดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย และหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ผู้ชําระบัญชีจะ
จัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  ชั น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที  173/2730, 3233 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทร (02) 7862222 โทรสาร (02) 7862377 
www.uobam.co.th
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

23A, 25th Floor, Asia Centre Building, 173/2730, 3233 South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon, Bangkok
10120, Thailand

Tel : +66 2786 2222

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ
เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และที ปรึกษา (ถ้ามี) มีดังต่อไปนี 

1. (ก)  สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ :

ในการจัดการกองทุน บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)     การบริหารกองทุน

(1.1)     ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนต่อสํานักงาน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก

(1.2)     จัดการกองทุนให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการที ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือ
หน่วยลงทุนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที ประกาศไว้ทั งในปัจจุบันและที 
จะมีแก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(1.3)     นําเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ หรือทรัพย์สินอื น ตามที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อเรื อง “ประเภทของหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน” ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ และซื อขาย จําหน่าย สั งโอน
เปลี ยนแปลงเพิ มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ของกฎหมาย และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน ทั งนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

(1.4)     ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนด

(1.5)     ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายแล้ว หรือยกเลิกหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนจํานวนนั นแล้วแต่กรณี

(1.6)     จัดสรรผลกําไรของกองทุนเพื อจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที กําหนดไว้ใน ข้อ 15 “การกําหนดเวลาและวิธีการ
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน

(1.7)     สงวนสิทธิที จะปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.8)     สงวนสิทธิที จะเลื อนกําหนดการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.9)     สงวนสิทธิที จะรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกัน แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสาร
แห่งหนี ตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.10)   สงวนสิทธิที จะชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

(1.11)   สงวนสิทธิที จะละเว้นไม่ปฏิบัติตามมติของคณะที ปรึกษากองทุน หรือมติของผู้ถือหน่วยลงทุน เมื อบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้จัดการกองทุนมีเหตุอันสมควรเชื อได้ว่ามติดังกล่าว ขัด ฝ่าฝืน กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานอื นใดที มี
อํานาจตามกฎหมาย

(1.12)   เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็น เพื อรักษาผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(1.13)   เปลี ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือ วิธีจัดการกองทุนตามหัวข้อเรื อง "การขอมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

(1.14)   กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย

(1.15)   ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที จะมีแก้ไข
เพิ มเติมต่อไป รวมทั งตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

(1.16)   ดําเนินการเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในข้อ 22 "การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”

(2)     การรับและจ่ายเงินของกองทุน

จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื นใด จากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ของการจัดการของกองทุนตามที กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน
รวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

(3)     การแต่งตั งบุคคลที เกี ยวข้องเพื อการจัดการกองทุน

(3.1)     จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทนตามเงื อนไขใน
การเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง “เงื อนไขการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับอนุญาต
จากสํานักงานก่อน

(3.2)     แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด

(3.3)     จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนที มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

(3.4)     แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อน

(3.5)     แต่งตั งและถอดถอนนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

(3.6)     แต่งตั งและถอดถอนที ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) ที ทําหน้าที เป็นที ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ และ/หรือที 
ปรึกษากองทุน (ถ้ามี) ที ทําหน้าที เป็นที ปรึกษาของกองทุน ตลอดจนให้คําแนะนําในเรื องต่างๆ แก่กองทุน ตามที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร

(4)     การดําเนินการอื นๆ

(4.1)     จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

(4.2)     จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด และเก็บรักษาไว้ซึ งทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุน

(4.3)     จัดทํารายงานเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี ซึ งมีสาระตามที กําหนดไว้ในประกาศสํานักงาน และ
ส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ นปีบัญชี และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้เป็นสถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสําเนาให้เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการเลือกจัดทําและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน ตามปีปฏิทิน ระยะเวลาการส่งรายงานเพื อ
แสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชีจะขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ นปีบัญชี

(4.4)     จัดทํารายงานเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมเปิดทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของปีบัญชีหรือของปีปฏิทิน ซึ งมี
สาระตามที กําหนดไว้ในประกาศสํานักงาน และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
และสํานักงานภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะ
เวลาล่าสุดไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้เป็นสถานที 
ในการซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสําเนาให้เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมเลือกจัดทําและส่งรายงานตามวรรคหนึ งตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะได้รับยกเว้นไม่ต้อง
จัดทําและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลาหกเดือนหลังสําหรับปีบัญชีนั น

(4.5)     จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ. วันสิ นปีบัญชี และส่งให้แก่สํานักงาน
ภายใน 60 วัน นับแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชีนั น

(4.6)     แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ มจํานวนเงินทุนทะเบียน และการแก้ไขเพิ มเติม
จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ทราบภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

(4.7)     ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงาน โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที 
สํานักงานกําหนด ในกรณีที หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย

(4.8)     จัดทํารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานกําหนด ใน
กรณีที มิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานกําหนด และจัดส่งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด

(4.9)    หน้าที อื นใดตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด

1.     (ข) เงื อนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจเปลี ยนบริษัทจัดการได้เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี และเมื อได้รับการอนุมัติ หรือเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1)   เมื อสิ นสุดระยะเวลา และ/หรือเงื อนไขที กําหนดไว้ในโครงการ

2)   ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดําเนินงาน การบริหารจัดการกองทุน หรือมีการ
เปลี ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีอื นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการไม่ประสงค์ที จะปฎิบัติหน้าที ต่อไป บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที ในการจัดการกองทุนต่อไป ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์ที จะรับหน้าที ต่อไป (ลาออก) โดยที ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการจัดหาบริษัท
จัดการรายใหม่ที มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื อทําหน้าที จัดการกองทุนตามที ระบุไว้ในโครงการแทน
บริษัทจัดการภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการ

ในการเปลี ยนตัวบริษัทจัดการหากเป็นกรณีที กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก็ให้ดําเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติหน้าที ต่อไปจนกว่า
จะมีการแต่งตั งบริษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที บริษัทจัดการได้ทําการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็น
บริษัทจัดการตามข้อ (2) ข้างต้นนี จนครบถ้วน แต่กองทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือคณะกรรมการลงทุนไม่
สามารถจัดหาบริษัทจัดการกองทุนรวมอื นใดมารับหน้าที ได้ภายใน 180 วันนับแต่วันที บริษัทจัดการได้ทําการบอกกล่าว บริษัท
จัดการสงวนสิทธิที จะเลิกโครงการโดยถือว่าการดําเนินการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท ์0224239027 

หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ที มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วย
คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1)     สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1.1)     ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุน

(1.2)     บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน

(2)     หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(2.1)     ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งใน
ปัจจุบัน และที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(2.2)     ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน รับเงินต่าง ๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและ
ดําเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื อหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืน
หลักทรัพย์ และเงินอื นใดของกองทุน และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุน ตลอดจนดูแลการเบิก
จ่ายทรัพย์สินของกองทุนให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน

(2.3)     จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจน
รับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ตามคําสั งของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่าหลักฐานถูกต้องแล้ว

(2.4)     รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน ตามจํานวนเงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกจากการ
ขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(2.5)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เนื องจากมีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล

(2.6)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หากเห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถ
จําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุนได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมหรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(2.7)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในกรณีที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนด

(2.8)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที 
วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า

(2.9)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรในการทําธุรกรรมเพื อกองทุนรวมกับบุคคลที เกี ยวข้อง โดย
ธุรกรรมนั นไม่มีราคาตลาดหรือใช้ราคาอื นที ไม่เป็นไปตามราคาตลาดก่อนการทําธุรกรรมในแต่ละครั ง

(2.10)   ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันแทนการชําระหนี 
ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี 

(2.11)   ให้ความเห็นเกี ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการ เพื อประกอบกับข้อมูลอื นๆ ที บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาใน
การจัดทํารายงานดังนี 

1)    รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทินโดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจาก
วันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว

2)    รายงานทุกรอบปีบัญชี โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ นปีบัญชีนั น

(2.12)   รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืน และราคาขายหน่วยลงทุน
ของกองทุน และการคํานวณหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที 
ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง เมื อ
เห็นว่าถูกต้องแล้ว

(2.13)   จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(2.14)   แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น รับเงินปันผล และรับดอกเบี ย
การจองหุ้นเพิ มทุน การเปลี ยนแปลงมูลค่าหุ้น และการเปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดย
ทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์

(2.15)   จัดทํารายงาน และบัญชี ดังต่อไปนี และส่งให้แก่บริษัทจัดการ

1)   รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
การรับเงินปันผล ดอกเบี ย และอื น ๆ
2)   จัดทําบัญชี และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
3)   จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน และรับรองความถูกต้อง
4)   จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุน
5)   จัดทํางบกระทบยอดสําหรับบัญชีเงินฝากที ผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้มีอํานาจลงนาม

(2.16)   แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวม
ทั งประกาศหลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับอื นใดที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน

(2.17)   จัดทํารายงานเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที บริษัทจัดการกระทํา
การหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั งนี ภายใน 5 วัน นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(2.18)   ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชี และเอกสารหลักฐานของกองทุนตามที เห็นสมควรทั งนี จะต้องไม่
เข้ามามีอํานาจต่อการตัดสินใจ และการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

(2.19)   ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสีย
หายจากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้อง
จากทรัพย์สินของกองทุน

(2.20)   ในกรณีที มีการเลิกโครงการ หน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดเมื อผู้ชําระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในช่วงระยะเวลาที การชําระบัญชียังไม่สิ นสุด ผู้ดูแลผล
ประโยชน์จะรับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน

(2.21)   ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลงไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ดูแลผลประโยชน์นั นต้องทําหน้าที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั งหมดของกองทุนนั น ตลอด
จนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่จะเสร็จสิ นและผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันที เว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
จะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

(2.22)   แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล
และหลักฐานที ได้ให้ความเห็นชอบหรือที ได้ให้การรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบโดยพลัน

(2.23)   ทําการรับรองในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื องมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น
จากราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสมาคมตราสารหนี ไทยไม่ถูกต้อง

(2.24)  ทําการรับรองรายละเอียดโครงการที แก้ไขเพิ มเติม ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือสํานักงานกําหนด

(2.25)   ทําการรับรองผลการนับมติ ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ
80

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ

(2.26)   ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที ต้องดูแลการดํารงจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและประกาศ
กําหนด และในกรณีที จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที กําหนดในโครงการหรือประกาศ และบริษัทจัดการไม่ดําเนินการ
ตามประกาศและโครงการ ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที ต้องรายงานให้สํานักงานทราบ

(2.27)   หน้าที อื นใดที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือโดยข้อกําหนดของกฎหมายที เกี ยวข้องเป็นหน้าที ที ผู้
ดูแลผลประโยชน์ต้องกระทํา ทั งนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2.28)   ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศไว้โดยเคร่งครัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานก่อน

(1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน

(2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์
หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์
อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

(3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในการจัดการโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของสํานักงานหรือกรณีอื น
ใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงสัญญา ให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย และประกาศดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าว มีผลให้เป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

(4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

(5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามประกาศสํานักงานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับแต่วันที บริษัท
จัดการตรวจพบหรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงาน และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานทราบ
ภายใน 3 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาต
เปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจาก วันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน

(6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนไปเปิดเผย
หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัท
จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน

(7) กรณีอื น ๆ ตามที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์

เนื องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กําหนดให้กองทุนต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ดังนั นในกรณี
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลง ผู้ดูแลผลประโยชน์นั นต้องทําหน้าที ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์
จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหมดของกองทุนนั นตลอดจนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอน
ทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ น และผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันทีเว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอํานาจตามกฎหมายจะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
เลขที  3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท ์0224239027

และ/หรือ ที บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศต่างๆ หรือที ผ
ดูแลผลประโยชน์ที บริษัทจัดการจะแต่งตั งขึ น

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 
โทร.026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล
ที อยู่ : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท ์026450080  โทรสาร  026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ที อยู่ :  ชั น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที  173/2730, 3233 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทร (02) 7862000 โทรสาร (02) 786237074 
www.uobam.co.th

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เช่นเดียวกับที ได้กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง “สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน”

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :   จะระบุภายหลัง  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(1.1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนของกองทุน (ถ้าม)ี
ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ

(1.2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าวโดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน

(2) หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(2.1) ให้จัดวางเอกสารเผยแพร่ ณ สํานักงานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเกี ยวกับกองทุน รวม
ทั งดําเนินการด้วยความร่วมมือของบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนรวมทั งข้อมูลและเอกสารอันจําเป็น

(2.2) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนและ/
หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน คู่มือการลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูล
เกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่าย หรือเอกสารอื นๆที เกี ยวข้องกับกองทุน

(2.3) รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารที ใช้ในการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสา
รอื นๆที เกี ยวข้อง

(2.4) ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาทิเช่น บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ ว่าตรงกับชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนใน
การทําธุรกรรมกับกองทุน

(2.5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี ตามเงื อนไขที ระบุใน
โครงการ

(2.6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษี และเอกสารอื นใดที เกี ยวข้อง

(2.7) คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามคําสั งบริษัทจัดการ

(2.8) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการแจ้งหรือติดต่อกับผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีความจําเป็นที จะ
ต้องแจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด

(2.9) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น

(2.10) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะต้องปฏิบัติหน้าที ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราช บัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายที เกี ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(2.11) ดําเนินการอื นๆ ตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) สิทธิของที ปรึกษาการลงทุน
ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที เป็นที ปรึกษาการลงทุน ตามสัญญาจัดตั งที ปรึกษาการลงทุน
(2) หน้าที และความรับผิดชอบของที ปรึกษาการลงทุน
(2.1) ให้คําแนะนําและข้อเสนอในเรื องต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุนแก่บริษัทจัดการหรือ
กองทุน ตามที กําหนดในสัญญาที ปรึกษาการลงทุน ทั งนี ที ปรึกษาการลงทุนไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัท
จัดการแต่อย่างใด
(2.2) เก็บรักษาข้อมูลที ได้ล่วงรู้มา อันเนื องจากการปฏิบัติตามสัญญาที ปรึกษาการลงทุนเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้
บุคคลใดๆ ทราบ เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดโดยชัดแจ้งให้เปิดเผย หรือโดยความยินยอมของบริษัทจัดการ
(2.3) พนักงานลูกจ้าง หรือบุคคลอื นใดที ทํางานให้แก่ที ปรึกษาการลงทุนต้องไม่กระทําการซื อขายหลักทรัพย์โดยใช้
ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจซื อขายหลักทรัพย์ของกองทุน
(2.4) ไม่กระทําการใดๆ หรืองดเว้นการกระทําการใดๆ ที ก่อ/อาจก่อให้เกิดข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทุนและ/หรือ
บริษัทจัดการ รวมถึงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที มีอยู่แล้วและที จะมีขึ นในภายหน้าโดยเคร่งครัด
(2.5) ที ปรึกษาการลงทุนจะต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการลดมูลค่าของกองทุนในกรณีที มีความสูญเสีย
ความเสียหาย หรือการลดมูลค่าของกองทุนดังกล่าวเกิดจากการประพฤติมิชอบ ฉ้อฉล ไม่สุจริต ประมาท เลินเล่อ หรือไม่
ประพฤติตามข้อกําหนดหรือเงื อนไขใดๆ ตามที ระบุไว้ในสัญญาที ปรึกษาการลงทุน หรือฝ่าฝืนคําสั งโดยชอบที เป็นลายลักษณ์
อักษรของบริษัทจัดการ

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งผู้เชี ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุน ให้เป็นที ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุนเพื อ
ให้คําแนะนําในเรื องต่างๆที เกี ยวเนื องกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุน เพื อให้บริหารจัดการกองทุนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการอาจจะแต่งตั งขึ นดังกล่าวนั น จะไม่มีอํานาจ
ควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื อบริษัทจัดการแต่งตั งที ปรึกษาการลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการแจ้งชื อที ปรึกษาการลงทุนดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี ยังไม่ได้แต่งตั ง

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งที ปรึกษากองทุน อาทิเช่น ผู้เชี ยวชาญด้านธุรกิจและการลงทุนผู้เชี ยวชาญด้านกฎหมาย ผู้เชี ยวชาญ
ด้านการบริหารความเสี ยง เป็นต้น ให้เป็นที ปรึกษาของกองทุนตลอดจนให้คําแนะนําในเรื องต่างๆ แก่กองทุน เพื อให้การบริหาร
จัดการกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที ปรึกษากองทุนที บริษัทจัดการอาจจะแต่งตั งขึ นดัง
กล่าวนั น จะไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื อบริษัทจัดการแต่งตั งที ปรึกษากองทุนแล้ว
บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งชื อที ปรึกษาดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

 ไม่มี  เนื องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทุกวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน ตามที กําหนดไว้ในหนังสือชี ชวน

อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติ
ตามเงื อนไข และวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไป
ตามเงื อนไขที กําหนดไว้กฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษี
อากรด้วย

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ ในกรณีที กองทุนไม่
สามารถชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ตามหัวข้อเรื อง "การชําระค่ารับซื อคืน สับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

สิทธิในการรับเงินที เกิดจากการขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี 

1. ชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2. ชําระให้กับบริษัทจัดการหรือกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (กองทุนเปิดปลายทาง) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน

3. ชําระให้แก่ทายาทโดยธรรมโดยทางมรดกหรือพินัยกรรม หรือชําระให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม

4. ชําระให้กับผู้จัดการมรดกของผู้ถือหน่วยลงทุนตามคําสั งศาล หรือชําระให้กับบุคคลอื นตามคําสั งศาล หรือตามคําสั งของ
หน่วยงานผู้มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น นายทะเบียนจะ
ไม่รับจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ตามที กฎหมายกําหนด

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้บริษัทจัดการทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมี
มติโดยเสียงข้างมาก หรือมติพิเศษ แล้วแต่กรณี ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที กําหนดไว้ในข้อ
19 “การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ” ของส่วนที  1 ราย
ละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี ตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการตามที กําหนดในข้อ 23 "การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน"

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิและข้อจํากัดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี เว้น
แต่กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได ้
แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น
13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
ตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนไม่สามารถ
นําหน่วยลงทุนไปจํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้
13.7.3 สิทธิในการลงมติเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนแปลงผู้
ดูแลผลประโยชน์เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งสิ นของโครงการจัดการกองทุนและเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
13.7.4 สิทธิในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
การร่วมลงทุนในกองทุนรวมนี ผู้ถือหน่วยได้ตกลงมอบให้บริษัทจัดการดําเนินการบริหารจัดการกองทุนภายใต้การดูแลของผู้
ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะต้องบริหารจัดการและปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการจัดการที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยและบริษัทจัดการอย่าง
เคร่งครัด ดังนั นผู้ถือหน่วยจึงไม่จําเป็นต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา และไม่จําเป็นต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื อการใดๆ เว้นแต่บริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม (แล้วแต่กรณ)ี จะเห็นสมควร

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

(1) โครงการจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ทําการบันทึกชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดใน “ใบคําขอเปิดบัญชี
กองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” และ “ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน” เมื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ครบถ้วนแล้ว

(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน /ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี” ทุกครั งที มีการสั งซื อ
หรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื อเป็นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันทําการถัดจากวันที ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือภายใน 4 วันทําการนับแต่วัน
ทําการถัดจากวันที ซื อขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรกโดยทาง
ไปรษณีย์หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นผู้มอบให้

โดยนายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง หากปรากฏข้อผิดพลาด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ในหนังสือ
รับรองสิทธิที ได้จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนดังกล่าว ไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานําหรือนําไปเป็นประกันมิได้ ซึ ง
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียน การโอน หรือการจํานําหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการให้มีการออกและจัดส่ง “รายงานการถือหน่วยลงทุน” ซึ งได้รับการปรับปรุงรายการ
ให้เป็นปัจจุบัน ณ วันทําการสุดท้ายของรอบ 6 เดือนตามปีปฏิทิน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันทําการสุดท้ายของรอบ 6 เดือนนั นๆ ทางไปรษณีย์

(4) ในกรณีที บัญชีกองทุนใดไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการนานติดต่อ กันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ

(5) นายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนร้องขอและบริษัทจัดการพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ โดยผู้ร้องขอจะต้องดําเนินการดังนี  :

(5.1) กรอกรายละเอียดในใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน

(5.2) ยื นใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที 
ระบุไว้ในหัวข้อเรื อง "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" ในหนังสือชี 
ชวนส่วนโครงการ

(5.3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอ
มากกว่าจํานวนหน่วย ลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน นายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการ
จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุน สําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(5.4) ใบหน่วยลงทุนที ออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ
กําหนด ซึ งจะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการ
และประทับตราสําคัญ หรือจะต้องมีลายมือชื อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือใช้
เครื องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื นใดตามที กฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทําได้จึงจะถือว่าใบ
หน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี

(1) นายทะเบียนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื อนําหนังสือรับรองนี แนบเป็นหลักฐานในการขอยกเว้นภาษีสําหรับปีนั นๆ พร้อมกับการยื นแบบภาษีเงินได้ตามที กฎหมาย
กําหนด ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันสิ นปี ทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(2) นายทะเบียนจะออกและส่งมอบรายงานการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื น เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแนบพร้อมหนังสือ
รับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 

16.1     กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารองรายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวม
จ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนํา
เงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2     กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวมจะได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี รวมทั งต้อง
จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี 
ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ก็ได้ ทั งนี ใน
การดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม

เงื อนไขเพิ มเติม

     บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิ
เรียกร้องผิดนัดชําระหนี และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที เกี ยวข้องกับการรับชําระหนี ด้วยหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นของกองทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม
ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั น โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

      ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไป
รวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฎว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของ
หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท ในวันทําการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั น
(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทําการใด
(3) ในกรณีที มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ความในข้อ 22.1.1 (3) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคง
เหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

22.1.2 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมเปิดตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 22.2.2 เมื อปรากฏข้อเท็จ
จริงที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ
22.1.1 (3) และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

22.1.3 เมื อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัท
จัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.4 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

เงื อนไขพิเศษ : 

• สําหรับเงื อนไขการเลิกกองทุนรวมในข้อ 22.1.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือ
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

• ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับคําสั งให้เลิกกองทุนจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย อาทิเช่น สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คําสั งศาล คําสั งอนุญาโตตุลาการ และหรือกรณีปรากฏเหตุการณ์อื นใดตามที ระบุไว้ใน
โครงการนี 

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาผ่อนผัน ประกาศ กําหนด หรือสั งการเป็น
ประการอื น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรสําหรับการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 
22.2.1 การเลิกกองทุนรวมกรณีที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า
1 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มี
ข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝาก ประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืน เมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม
22.2.2 การเลิกกองทุนรวมกรณีไม่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า
(1) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตาม 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(2) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(3) จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตาม
22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(4) รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม (3) ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(5) ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชักช้า
ทั งนี แนวทางการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
อื นเป็นไปตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการข้อ 20 ข้อกําหนดอื นๆ
เมื อได้ดําเนินการตาม (1) ถึง (5) แล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น
เงื อนไขอื น : 
บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พิจารณา ผ่อนผัน หรือสั งการให้บริษัท
จัดการปฏิบัติเป็นอย่างอื นได้ สําหรับการดําเนินการเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที มีความจําเป็นหรือสมควร

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

เมื อเลิกโครงการแล้วบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เว้นแต่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะพิจารณาผ่อนผัน เห็นชอบ ประกาศ กําหนด แก้ไข
เปลี ยนแปลง หรือสั งการ เป็นอย่างอื น
(1) บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ เพื อดําเนินการคิดคํานวณ รวบรวมทรัพย์สิน จัดทําบัญชี ชําระหนี สิน จําหน่ายและแจกจ่ายทรัพย์สิน
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีของกองทุนให้เสร็จสิ น โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด สั งการ และ/หรือเห็นชอบ
(2) เมื อชําระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน เงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชี และหนี สินทั งหมดของกองทุนเสร็จสิ น
ผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ ตามสัดส่วนจํานวน
หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน
(3) ในกรณีที เจ้าหนี ของกองทุนไม่ได้ยื นคําทวงหนี แก่ผู้ชําระบัญชี หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่ยื น
เช็คต่อธนาคารเพื อให้ใช้เงินตามเช็คที ได้รับเนื องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการ
วางเงินตามจํานวนหนี หรือจํานวนเงินตามเช็ค หรือทรัพย์สินอื น รวมทั งวางเงินประกันค่าฤชาธรรมเนียมไว้ณ สํานักงานวาง
ทรัพย์ตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ และระเบียบเกี ยวกับการวางทรัพย์ และจะแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าหนี หรือผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งมี
ชื อปรากฎในบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนทราบถึงการวางเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับหรือโดยวิธีอื นที มีหลักฐานการตอบรับอีกทั งยังจะดําเนินการใดๆตามความจําเป็นเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้มีสิทธิถอนเงินหรือทรัพย์สินที วางไว้ซึ งเจ้าหนี หรือผู้ถือหน่วยมิได้เรียกเอาภายใน 10 ปี
นับแต่วันถัดจากวันที ได้รับคําบอกกล่าวการวางเงินหรือทรัพย์สินในฐานะที เป็นทรัพย์สินคงค้างของกองทุน
(4) ผู้ชําระบัญชีจะต้องชําระบัญชีให้เสร็จสิ นภายใน 90 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันเลิกกองทุน และเมื อชําระบัญชีเสร็จสิ นแล้ว ผู ้
ชําระบัญชีจะทําการยื นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพร้อมทั งจัดส่งรายงานผลการชําระบัญชีตามแบบที สํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนดต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือ
ทรัพย์สิน หรือไม่ยื นเช็คแก่ธนาคารเพื อให้ใช้เงินตามเช็คที ได้รับเนื องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ชําระ
บัญชีสามารถยื นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนได้เมื อพ้นกําหนด 6 เดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น แต่ทั งนี ต้อง
ไม่เกินหนึ งปีนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น เว้นแต่มีเหตุผลจําเป็นและสมควรโดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย และหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ผู้ชําระบัญชีจะ
จัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  ชั น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที  173/2730, 3233 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทร (02) 7862222 โทรสาร (02) 7862377 
www.uobam.co.th
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

23A, 25th Floor, Asia Centre Building, 173/2730, 3233 South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon, Bangkok
10120, Thailand

Tel : +66 2786 2222

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ
เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และที ปรึกษา (ถ้ามี) มีดังต่อไปนี 

1. (ก)  สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ :

ในการจัดการกองทุน บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)     การบริหารกองทุน

(1.1)     ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนต่อสํานักงาน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก

(1.2)     จัดการกองทุนให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการที ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือ
หน่วยลงทุนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที ประกาศไว้ทั งในปัจจุบันและที 
จะมีแก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(1.3)     นําเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ หรือทรัพย์สินอื น ตามที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อเรื อง “ประเภทของหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน” ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ และซื อขาย จําหน่าย สั งโอน
เปลี ยนแปลงเพิ มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ของกฎหมาย และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน ทั งนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

(1.4)     ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนด

(1.5)     ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายแล้ว หรือยกเลิกหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนจํานวนนั นแล้วแต่กรณี

(1.6)     จัดสรรผลกําไรของกองทุนเพื อจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที กําหนดไว้ใน ข้อ 15 “การกําหนดเวลาและวิธีการ
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน

(1.7)     สงวนสิทธิที จะปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.8)     สงวนสิทธิที จะเลื อนกําหนดการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.9)     สงวนสิทธิที จะรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกัน แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสาร
แห่งหนี ตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.10)   สงวนสิทธิที จะชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

(1.11)   สงวนสิทธิที จะละเว้นไม่ปฏิบัติตามมติของคณะที ปรึกษากองทุน หรือมติของผู้ถือหน่วยลงทุน เมื อบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้จัดการกองทุนมีเหตุอันสมควรเชื อได้ว่ามติดังกล่าว ขัด ฝ่าฝืน กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานอื นใดที มี
อํานาจตามกฎหมาย

(1.12)   เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็น เพื อรักษาผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(1.13)   เปลี ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือ วิธีจัดการกองทุนตามหัวข้อเรื อง "การขอมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

(1.14)   กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย

(1.15)   ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที จะมีแก้ไข
เพิ มเติมต่อไป รวมทั งตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

(1.16)   ดําเนินการเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในข้อ 22 "การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”

(2)     การรับและจ่ายเงินของกองทุน

จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื นใด จากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ของการจัดการของกองทุนตามที กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน
รวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

(3)     การแต่งตั งบุคคลที เกี ยวข้องเพื อการจัดการกองทุน

(3.1)     จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทนตามเงื อนไขใน
การเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง “เงื อนไขการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับอนุญาต
จากสํานักงานก่อน

(3.2)     แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด

(3.3)     จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนที มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

(3.4)     แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อน

(3.5)     แต่งตั งและถอดถอนนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

(3.6)     แต่งตั งและถอดถอนที ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) ที ทําหน้าที เป็นที ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ และ/หรือที 
ปรึกษากองทุน (ถ้ามี) ที ทําหน้าที เป็นที ปรึกษาของกองทุน ตลอดจนให้คําแนะนําในเรื องต่างๆ แก่กองทุน ตามที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร

(4)     การดําเนินการอื นๆ

(4.1)     จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

(4.2)     จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด และเก็บรักษาไว้ซึ งทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุน

(4.3)     จัดทํารายงานเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี ซึ งมีสาระตามที กําหนดไว้ในประกาศสํานักงาน และ
ส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ นปีบัญชี และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้เป็นสถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสําเนาให้เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการเลือกจัดทําและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน ตามปีปฏิทิน ระยะเวลาการส่งรายงานเพื อ
แสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชีจะขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ นปีบัญชี

(4.4)     จัดทํารายงานเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมเปิดทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของปีบัญชีหรือของปีปฏิทิน ซึ งมี
สาระตามที กําหนดไว้ในประกาศสํานักงาน และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
และสํานักงานภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะ
เวลาล่าสุดไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้เป็นสถานที 
ในการซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสําเนาให้เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมเลือกจัดทําและส่งรายงานตามวรรคหนึ งตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะได้รับยกเว้นไม่ต้อง
จัดทําและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลาหกเดือนหลังสําหรับปีบัญชีนั น

(4.5)     จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ. วันสิ นปีบัญชี และส่งให้แก่สํานักงาน
ภายใน 60 วัน นับแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชีนั น

(4.6)     แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ มจํานวนเงินทุนทะเบียน และการแก้ไขเพิ มเติม
จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ทราบภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

(4.7)     ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงาน โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที 
สํานักงานกําหนด ในกรณีที หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย

(4.8)     จัดทํารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานกําหนด ใน
กรณีที มิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานกําหนด และจัดส่งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด

(4.9)    หน้าที อื นใดตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด

1.     (ข) เงื อนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจเปลี ยนบริษัทจัดการได้เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี และเมื อได้รับการอนุมัติ หรือเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1)   เมื อสิ นสุดระยะเวลา และ/หรือเงื อนไขที กําหนดไว้ในโครงการ

2)   ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดําเนินงาน การบริหารจัดการกองทุน หรือมีการ
เปลี ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีอื นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการไม่ประสงค์ที จะปฎิบัติหน้าที ต่อไป บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที ในการจัดการกองทุนต่อไป ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์ที จะรับหน้าที ต่อไป (ลาออก) โดยที ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการจัดหาบริษัท
จัดการรายใหม่ที มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื อทําหน้าที จัดการกองทุนตามที ระบุไว้ในโครงการแทน
บริษัทจัดการภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการ

ในการเปลี ยนตัวบริษัทจัดการหากเป็นกรณีที กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก็ให้ดําเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติหน้าที ต่อไปจนกว่า
จะมีการแต่งตั งบริษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที บริษัทจัดการได้ทําการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็น
บริษัทจัดการตามข้อ (2) ข้างต้นนี จนครบถ้วน แต่กองทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือคณะกรรมการลงทุนไม่
สามารถจัดหาบริษัทจัดการกองทุนรวมอื นใดมารับหน้าที ได้ภายใน 180 วันนับแต่วันที บริษัทจัดการได้ทําการบอกกล่าว บริษัท
จัดการสงวนสิทธิที จะเลิกโครงการโดยถือว่าการดําเนินการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท ์0224239027 

หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ที มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วย
คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1)     สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1.1)     ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุน

(1.2)     บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน

(2)     หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(2.1)     ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งใน
ปัจจุบัน และที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(2.2)     ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน รับเงินต่าง ๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและ
ดําเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื อหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืน
หลักทรัพย์ และเงินอื นใดของกองทุน และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุน ตลอดจนดูแลการเบิก
จ่ายทรัพย์สินของกองทุนให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน

(2.3)     จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจน
รับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ตามคําสั งของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่าหลักฐานถูกต้องแล้ว

(2.4)     รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน ตามจํานวนเงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกจากการ
ขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(2.5)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เนื องจากมีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล

(2.6)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หากเห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถ
จําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุนได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมหรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(2.7)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในกรณีที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนด

(2.8)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที 
วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า

(2.9)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรในการทําธุรกรรมเพื อกองทุนรวมกับบุคคลที เกี ยวข้อง โดย
ธุรกรรมนั นไม่มีราคาตลาดหรือใช้ราคาอื นที ไม่เป็นไปตามราคาตลาดก่อนการทําธุรกรรมในแต่ละครั ง

(2.10)   ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันแทนการชําระหนี 
ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี 

(2.11)   ให้ความเห็นเกี ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการ เพื อประกอบกับข้อมูลอื นๆ ที บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาใน
การจัดทํารายงานดังนี 

1)    รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทินโดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจาก
วันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว

2)    รายงานทุกรอบปีบัญชี โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ นปีบัญชีนั น

(2.12)   รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืน และราคาขายหน่วยลงทุน
ของกองทุน และการคํานวณหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที 
ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง เมื อ
เห็นว่าถูกต้องแล้ว

(2.13)   จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(2.14)   แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น รับเงินปันผล และรับดอกเบี ย
การจองหุ้นเพิ มทุน การเปลี ยนแปลงมูลค่าหุ้น และการเปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดย
ทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์

(2.15)   จัดทํารายงาน และบัญชี ดังต่อไปนี และส่งให้แก่บริษัทจัดการ

1)   รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
การรับเงินปันผล ดอกเบี ย และอื น ๆ
2)   จัดทําบัญชี และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
3)   จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน และรับรองความถูกต้อง
4)   จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุน
5)   จัดทํางบกระทบยอดสําหรับบัญชีเงินฝากที ผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้มีอํานาจลงนาม

(2.16)   แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวม
ทั งประกาศหลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับอื นใดที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน

(2.17)   จัดทํารายงานเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที บริษัทจัดการกระทํา
การหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั งนี ภายใน 5 วัน นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(2.18)   ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชี และเอกสารหลักฐานของกองทุนตามที เห็นสมควรทั งนี จะต้องไม่
เข้ามามีอํานาจต่อการตัดสินใจ และการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

(2.19)   ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสีย
หายจากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้อง
จากทรัพย์สินของกองทุน

(2.20)   ในกรณีที มีการเลิกโครงการ หน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดเมื อผู้ชําระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในช่วงระยะเวลาที การชําระบัญชียังไม่สิ นสุด ผู้ดูแลผล
ประโยชน์จะรับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน

(2.21)   ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลงไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ดูแลผลประโยชน์นั นต้องทําหน้าที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั งหมดของกองทุนนั น ตลอด
จนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่จะเสร็จสิ นและผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันที เว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
จะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

(2.22)   แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล
และหลักฐานที ได้ให้ความเห็นชอบหรือที ได้ให้การรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบโดยพลัน

(2.23)   ทําการรับรองในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื องมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น
จากราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสมาคมตราสารหนี ไทยไม่ถูกต้อง

(2.24)  ทําการรับรองรายละเอียดโครงการที แก้ไขเพิ มเติม ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือสํานักงานกําหนด

(2.25)   ทําการรับรองผลการนับมติ ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ
80

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ

(2.26)   ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที ต้องดูแลการดํารงจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและประกาศ
กําหนด และในกรณีที จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที กําหนดในโครงการหรือประกาศ และบริษัทจัดการไม่ดําเนินการ
ตามประกาศและโครงการ ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที ต้องรายงานให้สํานักงานทราบ

(2.27)   หน้าที อื นใดที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือโดยข้อกําหนดของกฎหมายที เกี ยวข้องเป็นหน้าที ที ผู้
ดูแลผลประโยชน์ต้องกระทํา ทั งนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2.28)   ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศไว้โดยเคร่งครัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานก่อน

(1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน

(2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์
หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์
อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

(3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในการจัดการโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของสํานักงานหรือกรณีอื น
ใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงสัญญา ให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย และประกาศดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าว มีผลให้เป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

(4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

(5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามประกาศสํานักงานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับแต่วันที บริษัท
จัดการตรวจพบหรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงาน และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานทราบ
ภายใน 3 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาต
เปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจาก วันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน

(6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนไปเปิดเผย
หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัท
จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน

(7) กรณีอื น ๆ ตามที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์

เนื องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กําหนดให้กองทุนต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ดังนั นในกรณี
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลง ผู้ดูแลผลประโยชน์นั นต้องทําหน้าที ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์
จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหมดของกองทุนนั นตลอดจนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอน
ทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ น และผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันทีเว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอํานาจตามกฎหมายจะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
เลขที  3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท ์0224239027

และ/หรือ ที บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศต่างๆ หรือที ผ
ดูแลผลประโยชน์ที บริษัทจัดการจะแต่งตั งขึ น

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 
โทร.026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล
ที อยู่ : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท ์026450080  โทรสาร  026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ที อยู่ :  ชั น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที  173/2730, 3233 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทร (02) 7862000 โทรสาร (02) 786237074 
www.uobam.co.th

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เช่นเดียวกับที ได้กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง “สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน”

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :   จะระบุภายหลัง  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(1.1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนของกองทุน (ถ้าม)ี
ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ

(1.2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าวโดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน

(2) หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(2.1) ให้จัดวางเอกสารเผยแพร่ ณ สํานักงานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเกี ยวกับกองทุน รวม
ทั งดําเนินการด้วยความร่วมมือของบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนรวมทั งข้อมูลและเอกสารอันจําเป็น

(2.2) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนและ/
หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน คู่มือการลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูล
เกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่าย หรือเอกสารอื นๆที เกี ยวข้องกับกองทุน

(2.3) รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารที ใช้ในการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสา
รอื นๆที เกี ยวข้อง

(2.4) ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาทิเช่น บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ ว่าตรงกับชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนใน
การทําธุรกรรมกับกองทุน

(2.5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี ตามเงื อนไขที ระบุใน
โครงการ

(2.6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษี และเอกสารอื นใดที เกี ยวข้อง

(2.7) คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามคําสั งบริษัทจัดการ

(2.8) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการแจ้งหรือติดต่อกับผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีความจําเป็นที จะ
ต้องแจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด

(2.9) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น

(2.10) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะต้องปฏิบัติหน้าที ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราช บัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายที เกี ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(2.11) ดําเนินการอื นๆ ตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) สิทธิของที ปรึกษาการลงทุน
ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที เป็นที ปรึกษาการลงทุน ตามสัญญาจัดตั งที ปรึกษาการลงทุน
(2) หน้าที และความรับผิดชอบของที ปรึกษาการลงทุน
(2.1) ให้คําแนะนําและข้อเสนอในเรื องต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุนแก่บริษัทจัดการหรือ
กองทุน ตามที กําหนดในสัญญาที ปรึกษาการลงทุน ทั งนี ที ปรึกษาการลงทุนไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัท
จัดการแต่อย่างใด
(2.2) เก็บรักษาข้อมูลที ได้ล่วงรู้มา อันเนื องจากการปฏิบัติตามสัญญาที ปรึกษาการลงทุนเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้
บุคคลใดๆ ทราบ เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดโดยชัดแจ้งให้เปิดเผย หรือโดยความยินยอมของบริษัทจัดการ
(2.3) พนักงานลูกจ้าง หรือบุคคลอื นใดที ทํางานให้แก่ที ปรึกษาการลงทุนต้องไม่กระทําการซื อขายหลักทรัพย์โดยใช้
ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจซื อขายหลักทรัพย์ของกองทุน
(2.4) ไม่กระทําการใดๆ หรืองดเว้นการกระทําการใดๆ ที ก่อ/อาจก่อให้เกิดข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทุนและ/หรือ
บริษัทจัดการ รวมถึงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที มีอยู่แล้วและที จะมีขึ นในภายหน้าโดยเคร่งครัด
(2.5) ที ปรึกษาการลงทุนจะต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการลดมูลค่าของกองทุนในกรณีที มีความสูญเสีย
ความเสียหาย หรือการลดมูลค่าของกองทุนดังกล่าวเกิดจากการประพฤติมิชอบ ฉ้อฉล ไม่สุจริต ประมาท เลินเล่อ หรือไม่
ประพฤติตามข้อกําหนดหรือเงื อนไขใดๆ ตามที ระบุไว้ในสัญญาที ปรึกษาการลงทุน หรือฝ่าฝืนคําสั งโดยชอบที เป็นลายลักษณ์
อักษรของบริษัทจัดการ

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งผู้เชี ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุน ให้เป็นที ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุนเพื อ
ให้คําแนะนําในเรื องต่างๆที เกี ยวเนื องกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุน เพื อให้บริหารจัดการกองทุนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการอาจจะแต่งตั งขึ นดังกล่าวนั น จะไม่มีอํานาจ
ควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื อบริษัทจัดการแต่งตั งที ปรึกษาการลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการแจ้งชื อที ปรึกษาการลงทุนดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี ยังไม่ได้แต่งตั ง

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งที ปรึกษากองทุน อาทิเช่น ผู้เชี ยวชาญด้านธุรกิจและการลงทุนผู้เชี ยวชาญด้านกฎหมาย ผู้เชี ยวชาญ
ด้านการบริหารความเสี ยง เป็นต้น ให้เป็นที ปรึกษาของกองทุนตลอดจนให้คําแนะนําในเรื องต่างๆ แก่กองทุน เพื อให้การบริหาร
จัดการกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที ปรึกษากองทุนที บริษัทจัดการอาจจะแต่งตั งขึ นดัง
กล่าวนั น จะไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื อบริษัทจัดการแต่งตั งที ปรึกษากองทุนแล้ว
บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งชื อที ปรึกษาดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

 ไม่มี  เนื องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทุกวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน ตามที กําหนดไว้ในหนังสือชี ชวน

อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติ
ตามเงื อนไข และวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไป
ตามเงื อนไขที กําหนดไว้กฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษี
อากรด้วย

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ ในกรณีที กองทุนไม่
สามารถชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ตามหัวข้อเรื อง "การชําระค่ารับซื อคืน สับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

สิทธิในการรับเงินที เกิดจากการขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี 

1. ชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2. ชําระให้กับบริษัทจัดการหรือกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (กองทุนเปิดปลายทาง) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน

3. ชําระให้แก่ทายาทโดยธรรมโดยทางมรดกหรือพินัยกรรม หรือชําระให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม

4. ชําระให้กับผู้จัดการมรดกของผู้ถือหน่วยลงทุนตามคําสั งศาล หรือชําระให้กับบุคคลอื นตามคําสั งศาล หรือตามคําสั งของ
หน่วยงานผู้มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น นายทะเบียนจะ
ไม่รับจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ตามที กฎหมายกําหนด

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้บริษัทจัดการทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมี
มติโดยเสียงข้างมาก หรือมติพิเศษ แล้วแต่กรณี ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที กําหนดไว้ในข้อ
19 “การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ” ของส่วนที  1 ราย
ละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี ตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการตามที กําหนดในข้อ 23 "การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน"

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิและข้อจํากัดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี เว้น
แต่กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได ้
แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น
13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
ตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนไม่สามารถ
นําหน่วยลงทุนไปจํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้
13.7.3 สิทธิในการลงมติเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนแปลงผู้
ดูแลผลประโยชน์เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งสิ นของโครงการจัดการกองทุนและเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
13.7.4 สิทธิในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
การร่วมลงทุนในกองทุนรวมนี ผู้ถือหน่วยได้ตกลงมอบให้บริษัทจัดการดําเนินการบริหารจัดการกองทุนภายใต้การดูแลของผู้
ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะต้องบริหารจัดการและปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการจัดการที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยและบริษัทจัดการอย่าง
เคร่งครัด ดังนั นผู้ถือหน่วยจึงไม่จําเป็นต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา และไม่จําเป็นต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื อการใดๆ เว้นแต่บริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม (แล้วแต่กรณ)ี จะเห็นสมควร

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

(1) โครงการจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ทําการบันทึกชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดใน “ใบคําขอเปิดบัญชี
กองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” และ “ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน” เมื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ครบถ้วนแล้ว

(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน /ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี” ทุกครั งที มีการสั งซื อ
หรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื อเป็นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันทําการถัดจากวันที ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือภายใน 4 วันทําการนับแต่วัน
ทําการถัดจากวันที ซื อขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรกโดยทาง
ไปรษณีย์หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นผู้มอบให้

โดยนายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง หากปรากฏข้อผิดพลาด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ในหนังสือ
รับรองสิทธิที ได้จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนดังกล่าว ไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานําหรือนําไปเป็นประกันมิได้ ซึ ง
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียน การโอน หรือการจํานําหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการให้มีการออกและจัดส่ง “รายงานการถือหน่วยลงทุน” ซึ งได้รับการปรับปรุงรายการ
ให้เป็นปัจจุบัน ณ วันทําการสุดท้ายของรอบ 6 เดือนตามปีปฏิทิน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันทําการสุดท้ายของรอบ 6 เดือนนั นๆ ทางไปรษณีย์

(4) ในกรณีที บัญชีกองทุนใดไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการนานติดต่อ กันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ

(5) นายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนร้องขอและบริษัทจัดการพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ โดยผู้ร้องขอจะต้องดําเนินการดังนี  :

(5.1) กรอกรายละเอียดในใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน

(5.2) ยื นใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที 
ระบุไว้ในหัวข้อเรื อง "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" ในหนังสือชี 
ชวนส่วนโครงการ

(5.3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอ
มากกว่าจํานวนหน่วย ลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน นายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการ
จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุน สําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(5.4) ใบหน่วยลงทุนที ออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ
กําหนด ซึ งจะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการ
และประทับตราสําคัญ หรือจะต้องมีลายมือชื อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือใช้
เครื องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื นใดตามที กฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทําได้จึงจะถือว่าใบ
หน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี

(1) นายทะเบียนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื อนําหนังสือรับรองนี แนบเป็นหลักฐานในการขอยกเว้นภาษีสําหรับปีนั นๆ พร้อมกับการยื นแบบภาษีเงินได้ตามที กฎหมาย
กําหนด ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันสิ นปี ทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(2) นายทะเบียนจะออกและส่งมอบรายงานการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื น เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแนบพร้อมหนังสือ
รับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 

16.1     กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารองรายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวม
จ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนํา
เงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2     กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวมจะได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี รวมทั งต้อง
จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี 
ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ก็ได้ ทั งนี ใน
การดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม

เงื อนไขเพิ มเติม

     บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิ
เรียกร้องผิดนัดชําระหนี และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที เกี ยวข้องกับการรับชําระหนี ด้วยหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นของกองทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม
ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั น โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

      ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไป
รวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฎว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของ
หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท ในวันทําการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั น
(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทําการใด
(3) ในกรณีที มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ความในข้อ 22.1.1 (3) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคง
เหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

22.1.2 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมเปิดตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 22.2.2 เมื อปรากฏข้อเท็จ
จริงที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ
22.1.1 (3) และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

22.1.3 เมื อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัท
จัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.4 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

เงื อนไขพิเศษ : 

• สําหรับเงื อนไขการเลิกกองทุนรวมในข้อ 22.1.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือ
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

• ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับคําสั งให้เลิกกองทุนจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย อาทิเช่น สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คําสั งศาล คําสั งอนุญาโตตุลาการ และหรือกรณีปรากฏเหตุการณ์อื นใดตามที ระบุไว้ใน
โครงการนี 

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาผ่อนผัน ประกาศ กําหนด หรือสั งการเป็น
ประการอื น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรสําหรับการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 
22.2.1 การเลิกกองทุนรวมกรณีที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า
1 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มี
ข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝาก ประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืน เมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม
22.2.2 การเลิกกองทุนรวมกรณีไม่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า
(1) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตาม 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(2) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(3) จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตาม
22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(4) รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม (3) ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(5) ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชักช้า
ทั งนี แนวทางการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
อื นเป็นไปตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการข้อ 20 ข้อกําหนดอื นๆ
เมื อได้ดําเนินการตาม (1) ถึง (5) แล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น
เงื อนไขอื น : 
บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พิจารณา ผ่อนผัน หรือสั งการให้บริษัท
จัดการปฏิบัติเป็นอย่างอื นได้ สําหรับการดําเนินการเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที มีความจําเป็นหรือสมควร

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

เมื อเลิกโครงการแล้วบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เว้นแต่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะพิจารณาผ่อนผัน เห็นชอบ ประกาศ กําหนด แก้ไข
เปลี ยนแปลง หรือสั งการ เป็นอย่างอื น
(1) บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ เพื อดําเนินการคิดคํานวณ รวบรวมทรัพย์สิน จัดทําบัญชี ชําระหนี สิน จําหน่ายและแจกจ่ายทรัพย์สิน
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีของกองทุนให้เสร็จสิ น โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด สั งการ และ/หรือเห็นชอบ
(2) เมื อชําระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน เงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชี และหนี สินทั งหมดของกองทุนเสร็จสิ น
ผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ ตามสัดส่วนจํานวน
หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน
(3) ในกรณีที เจ้าหนี ของกองทุนไม่ได้ยื นคําทวงหนี แก่ผู้ชําระบัญชี หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่ยื น
เช็คต่อธนาคารเพื อให้ใช้เงินตามเช็คที ได้รับเนื องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการ
วางเงินตามจํานวนหนี หรือจํานวนเงินตามเช็ค หรือทรัพย์สินอื น รวมทั งวางเงินประกันค่าฤชาธรรมเนียมไว้ณ สํานักงานวาง
ทรัพย์ตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ และระเบียบเกี ยวกับการวางทรัพย์ และจะแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าหนี หรือผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งมี
ชื อปรากฎในบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนทราบถึงการวางเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับหรือโดยวิธีอื นที มีหลักฐานการตอบรับอีกทั งยังจะดําเนินการใดๆตามความจําเป็นเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้มีสิทธิถอนเงินหรือทรัพย์สินที วางไว้ซึ งเจ้าหนี หรือผู้ถือหน่วยมิได้เรียกเอาภายใน 10 ปี
นับแต่วันถัดจากวันที ได้รับคําบอกกล่าวการวางเงินหรือทรัพย์สินในฐานะที เป็นทรัพย์สินคงค้างของกองทุน
(4) ผู้ชําระบัญชีจะต้องชําระบัญชีให้เสร็จสิ นภายใน 90 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันเลิกกองทุน และเมื อชําระบัญชีเสร็จสิ นแล้ว ผู ้
ชําระบัญชีจะทําการยื นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพร้อมทั งจัดส่งรายงานผลการชําระบัญชีตามแบบที สํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนดต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือ
ทรัพย์สิน หรือไม่ยื นเช็คแก่ธนาคารเพื อให้ใช้เงินตามเช็คที ได้รับเนื องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ชําระ
บัญชีสามารถยื นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนได้เมื อพ้นกําหนด 6 เดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น แต่ทั งนี ต้อง
ไม่เกินหนึ งปีนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น เว้นแต่มีเหตุผลจําเป็นและสมควรโดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย และหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ผู้ชําระบัญชีจะ
จัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื อการเลี ยงชีพ 2
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1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  ชั น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที  173/2730, 3233 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทร (02) 7862222 โทรสาร (02) 7862377 
www.uobam.co.th
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

23A, 25th Floor, Asia Centre Building, 173/2730, 3233 South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon, Bangkok
10120, Thailand

Tel : +66 2786 2222

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ
เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และที ปรึกษา (ถ้ามี) มีดังต่อไปนี 

1. (ก)  สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ :

ในการจัดการกองทุน บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)     การบริหารกองทุน

(1.1)     ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนต่อสํานักงาน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก

(1.2)     จัดการกองทุนให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการที ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือ
หน่วยลงทุนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที ประกาศไว้ทั งในปัจจุบันและที 
จะมีแก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(1.3)     นําเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ หรือทรัพย์สินอื น ตามที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อเรื อง “ประเภทของหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน” ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ และซื อขาย จําหน่าย สั งโอน
เปลี ยนแปลงเพิ มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ของกฎหมาย และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน ทั งนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

(1.4)     ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนด

(1.5)     ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายแล้ว หรือยกเลิกหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนจํานวนนั นแล้วแต่กรณี

(1.6)     จัดสรรผลกําไรของกองทุนเพื อจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที กําหนดไว้ใน ข้อ 15 “การกําหนดเวลาและวิธีการ
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน

(1.7)     สงวนสิทธิที จะปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.8)     สงวนสิทธิที จะเลื อนกําหนดการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.9)     สงวนสิทธิที จะรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกัน แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสาร
แห่งหนี ตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.10)   สงวนสิทธิที จะชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

(1.11)   สงวนสิทธิที จะละเว้นไม่ปฏิบัติตามมติของคณะที ปรึกษากองทุน หรือมติของผู้ถือหน่วยลงทุน เมื อบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้จัดการกองทุนมีเหตุอันสมควรเชื อได้ว่ามติดังกล่าว ขัด ฝ่าฝืน กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานอื นใดที มี
อํานาจตามกฎหมาย

(1.12)   เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็น เพื อรักษาผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(1.13)   เปลี ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือ วิธีจัดการกองทุนตามหัวข้อเรื อง "การขอมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

(1.14)   กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย

(1.15)   ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที จะมีแก้ไข
เพิ มเติมต่อไป รวมทั งตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

(1.16)   ดําเนินการเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในข้อ 22 "การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”

(2)     การรับและจ่ายเงินของกองทุน

จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื นใด จากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ของการจัดการของกองทุนตามที กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน
รวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

(3)     การแต่งตั งบุคคลที เกี ยวข้องเพื อการจัดการกองทุน

(3.1)     จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทนตามเงื อนไขใน
การเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง “เงื อนไขการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับอนุญาต
จากสํานักงานก่อน

(3.2)     แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด

(3.3)     จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนที มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

(3.4)     แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อน

(3.5)     แต่งตั งและถอดถอนนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

(3.6)     แต่งตั งและถอดถอนที ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) ที ทําหน้าที เป็นที ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ และ/หรือที 
ปรึกษากองทุน (ถ้ามี) ที ทําหน้าที เป็นที ปรึกษาของกองทุน ตลอดจนให้คําแนะนําในเรื องต่างๆ แก่กองทุน ตามที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร

(4)     การดําเนินการอื นๆ

(4.1)     จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

(4.2)     จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด และเก็บรักษาไว้ซึ งทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุน

(4.3)     จัดทํารายงานเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี ซึ งมีสาระตามที กําหนดไว้ในประกาศสํานักงาน และ
ส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ นปีบัญชี และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้เป็นสถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสําเนาให้เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการเลือกจัดทําและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน ตามปีปฏิทิน ระยะเวลาการส่งรายงานเพื อ
แสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชีจะขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ นปีบัญชี

(4.4)     จัดทํารายงานเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมเปิดทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของปีบัญชีหรือของปีปฏิทิน ซึ งมี
สาระตามที กําหนดไว้ในประกาศสํานักงาน และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
และสํานักงานภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะ
เวลาล่าสุดไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้เป็นสถานที 
ในการซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสําเนาให้เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมเลือกจัดทําและส่งรายงานตามวรรคหนึ งตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะได้รับยกเว้นไม่ต้อง
จัดทําและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลาหกเดือนหลังสําหรับปีบัญชีนั น

(4.5)     จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ. วันสิ นปีบัญชี และส่งให้แก่สํานักงาน
ภายใน 60 วัน นับแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชีนั น

(4.6)     แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ มจํานวนเงินทุนทะเบียน และการแก้ไขเพิ มเติม
จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ทราบภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

(4.7)     ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงาน โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที 
สํานักงานกําหนด ในกรณีที หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย

(4.8)     จัดทํารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานกําหนด ใน
กรณีที มิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานกําหนด และจัดส่งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด

(4.9)    หน้าที อื นใดตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด

1.     (ข) เงื อนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจเปลี ยนบริษัทจัดการได้เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี และเมื อได้รับการอนุมัติ หรือเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1)   เมื อสิ นสุดระยะเวลา และ/หรือเงื อนไขที กําหนดไว้ในโครงการ

2)   ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดําเนินงาน การบริหารจัดการกองทุน หรือมีการ
เปลี ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีอื นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการไม่ประสงค์ที จะปฎิบัติหน้าที ต่อไป บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที ในการจัดการกองทุนต่อไป ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์ที จะรับหน้าที ต่อไป (ลาออก) โดยที ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการจัดหาบริษัท
จัดการรายใหม่ที มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื อทําหน้าที จัดการกองทุนตามที ระบุไว้ในโครงการแทน
บริษัทจัดการภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการ

ในการเปลี ยนตัวบริษัทจัดการหากเป็นกรณีที กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก็ให้ดําเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติหน้าที ต่อไปจนกว่า
จะมีการแต่งตั งบริษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที บริษัทจัดการได้ทําการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็น
บริษัทจัดการตามข้อ (2) ข้างต้นนี จนครบถ้วน แต่กองทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือคณะกรรมการลงทุนไม่
สามารถจัดหาบริษัทจัดการกองทุนรวมอื นใดมารับหน้าที ได้ภายใน 180 วันนับแต่วันที บริษัทจัดการได้ทําการบอกกล่าว บริษัท
จัดการสงวนสิทธิที จะเลิกโครงการโดยถือว่าการดําเนินการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท ์0224239027 

หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ที มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วย
คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1)     สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1.1)     ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุน

(1.2)     บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน

(2)     หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(2.1)     ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งใน
ปัจจุบัน และที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(2.2)     ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน รับเงินต่าง ๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและ
ดําเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื อหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืน
หลักทรัพย์ และเงินอื นใดของกองทุน และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุน ตลอดจนดูแลการเบิก
จ่ายทรัพย์สินของกองทุนให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน

(2.3)     จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจน
รับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ตามคําสั งของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่าหลักฐานถูกต้องแล้ว

(2.4)     รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน ตามจํานวนเงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกจากการ
ขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(2.5)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เนื องจากมีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล

(2.6)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หากเห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถ
จําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุนได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมหรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(2.7)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในกรณีที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนด

(2.8)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที 
วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า

(2.9)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรในการทําธุรกรรมเพื อกองทุนรวมกับบุคคลที เกี ยวข้อง โดย
ธุรกรรมนั นไม่มีราคาตลาดหรือใช้ราคาอื นที ไม่เป็นไปตามราคาตลาดก่อนการทําธุรกรรมในแต่ละครั ง

(2.10)   ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันแทนการชําระหนี 
ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี 

(2.11)   ให้ความเห็นเกี ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการ เพื อประกอบกับข้อมูลอื นๆ ที บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาใน
การจัดทํารายงานดังนี 

1)    รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทินโดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจาก
วันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว

2)    รายงานทุกรอบปีบัญชี โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ นปีบัญชีนั น

(2.12)   รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืน และราคาขายหน่วยลงทุน
ของกองทุน และการคํานวณหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที 
ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง เมื อ
เห็นว่าถูกต้องแล้ว

(2.13)   จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(2.14)   แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น รับเงินปันผล และรับดอกเบี ย
การจองหุ้นเพิ มทุน การเปลี ยนแปลงมูลค่าหุ้น และการเปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดย
ทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์

(2.15)   จัดทํารายงาน และบัญชี ดังต่อไปนี และส่งให้แก่บริษัทจัดการ

1)   รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
การรับเงินปันผล ดอกเบี ย และอื น ๆ
2)   จัดทําบัญชี และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
3)   จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน และรับรองความถูกต้อง
4)   จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุน
5)   จัดทํางบกระทบยอดสําหรับบัญชีเงินฝากที ผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้มีอํานาจลงนาม

(2.16)   แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวม
ทั งประกาศหลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับอื นใดที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน

(2.17)   จัดทํารายงานเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที บริษัทจัดการกระทํา
การหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั งนี ภายใน 5 วัน นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(2.18)   ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชี และเอกสารหลักฐานของกองทุนตามที เห็นสมควรทั งนี จะต้องไม่
เข้ามามีอํานาจต่อการตัดสินใจ และการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

(2.19)   ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสีย
หายจากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้อง
จากทรัพย์สินของกองทุน

(2.20)   ในกรณีที มีการเลิกโครงการ หน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดเมื อผู้ชําระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในช่วงระยะเวลาที การชําระบัญชียังไม่สิ นสุด ผู้ดูแลผล
ประโยชน์จะรับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน

(2.21)   ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลงไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ดูแลผลประโยชน์นั นต้องทําหน้าที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั งหมดของกองทุนนั น ตลอด
จนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่จะเสร็จสิ นและผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันที เว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
จะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

(2.22)   แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล
และหลักฐานที ได้ให้ความเห็นชอบหรือที ได้ให้การรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบโดยพลัน

(2.23)   ทําการรับรองในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื องมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น
จากราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสมาคมตราสารหนี ไทยไม่ถูกต้อง

(2.24)  ทําการรับรองรายละเอียดโครงการที แก้ไขเพิ มเติม ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือสํานักงานกําหนด

(2.25)   ทําการรับรองผลการนับมติ ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ
80

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ

(2.26)   ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที ต้องดูแลการดํารงจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและประกาศ
กําหนด และในกรณีที จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที กําหนดในโครงการหรือประกาศ และบริษัทจัดการไม่ดําเนินการ
ตามประกาศและโครงการ ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที ต้องรายงานให้สํานักงานทราบ

(2.27)   หน้าที อื นใดที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือโดยข้อกําหนดของกฎหมายที เกี ยวข้องเป็นหน้าที ที ผู้
ดูแลผลประโยชน์ต้องกระทํา ทั งนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2.28)   ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศไว้โดยเคร่งครัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานก่อน

(1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน

(2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์
หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์
อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

(3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในการจัดการโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของสํานักงานหรือกรณีอื น
ใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงสัญญา ให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย และประกาศดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าว มีผลให้เป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

(4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

(5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามประกาศสํานักงานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับแต่วันที บริษัท
จัดการตรวจพบหรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงาน และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานทราบ
ภายใน 3 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาต
เปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจาก วันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน

(6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนไปเปิดเผย
หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัท
จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน

(7) กรณีอื น ๆ ตามที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์

เนื องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กําหนดให้กองทุนต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ดังนั นในกรณี
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลง ผู้ดูแลผลประโยชน์นั นต้องทําหน้าที ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์
จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหมดของกองทุนนั นตลอดจนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอน
ทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ น และผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันทีเว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอํานาจตามกฎหมายจะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
เลขที  3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท ์0224239027

และ/หรือ ที บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศต่างๆ หรือที ผ
ดูแลผลประโยชน์ที บริษัทจัดการจะแต่งตั งขึ น

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 
โทร.026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล
ที อยู่ : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท ์026450080  โทรสาร  026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ที อยู่ :  ชั น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที  173/2730, 3233 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทร (02) 7862000 โทรสาร (02) 786237074 
www.uobam.co.th

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เช่นเดียวกับที ได้กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง “สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน”

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :   จะระบุภายหลัง  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(1.1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนของกองทุน (ถ้าม)ี
ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ

(1.2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าวโดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน

(2) หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(2.1) ให้จัดวางเอกสารเผยแพร่ ณ สํานักงานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเกี ยวกับกองทุน รวม
ทั งดําเนินการด้วยความร่วมมือของบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนรวมทั งข้อมูลและเอกสารอันจําเป็น

(2.2) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนและ/
หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน คู่มือการลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูล
เกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่าย หรือเอกสารอื นๆที เกี ยวข้องกับกองทุน

(2.3) รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารที ใช้ในการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสา
รอื นๆที เกี ยวข้อง

(2.4) ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาทิเช่น บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ ว่าตรงกับชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนใน
การทําธุรกรรมกับกองทุน

(2.5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี ตามเงื อนไขที ระบุใน
โครงการ

(2.6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษี และเอกสารอื นใดที เกี ยวข้อง

(2.7) คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามคําสั งบริษัทจัดการ

(2.8) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการแจ้งหรือติดต่อกับผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีความจําเป็นที จะ
ต้องแจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด

(2.9) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น

(2.10) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะต้องปฏิบัติหน้าที ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราช บัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายที เกี ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(2.11) ดําเนินการอื นๆ ตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) สิทธิของที ปรึกษาการลงทุน
ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที เป็นที ปรึกษาการลงทุน ตามสัญญาจัดตั งที ปรึกษาการลงทุน
(2) หน้าที และความรับผิดชอบของที ปรึกษาการลงทุน
(2.1) ให้คําแนะนําและข้อเสนอในเรื องต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุนแก่บริษัทจัดการหรือ
กองทุน ตามที กําหนดในสัญญาที ปรึกษาการลงทุน ทั งนี ที ปรึกษาการลงทุนไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัท
จัดการแต่อย่างใด
(2.2) เก็บรักษาข้อมูลที ได้ล่วงรู้มา อันเนื องจากการปฏิบัติตามสัญญาที ปรึกษาการลงทุนเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้
บุคคลใดๆ ทราบ เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดโดยชัดแจ้งให้เปิดเผย หรือโดยความยินยอมของบริษัทจัดการ
(2.3) พนักงานลูกจ้าง หรือบุคคลอื นใดที ทํางานให้แก่ที ปรึกษาการลงทุนต้องไม่กระทําการซื อขายหลักทรัพย์โดยใช้
ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจซื อขายหลักทรัพย์ของกองทุน
(2.4) ไม่กระทําการใดๆ หรืองดเว้นการกระทําการใดๆ ที ก่อ/อาจก่อให้เกิดข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทุนและ/หรือ
บริษัทจัดการ รวมถึงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที มีอยู่แล้วและที จะมีขึ นในภายหน้าโดยเคร่งครัด
(2.5) ที ปรึกษาการลงทุนจะต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการลดมูลค่าของกองทุนในกรณีที มีความสูญเสีย
ความเสียหาย หรือการลดมูลค่าของกองทุนดังกล่าวเกิดจากการประพฤติมิชอบ ฉ้อฉล ไม่สุจริต ประมาท เลินเล่อ หรือไม่
ประพฤติตามข้อกําหนดหรือเงื อนไขใดๆ ตามที ระบุไว้ในสัญญาที ปรึกษาการลงทุน หรือฝ่าฝืนคําสั งโดยชอบที เป็นลายลักษณ์
อักษรของบริษัทจัดการ

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งผู้เชี ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุน ให้เป็นที ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุนเพื อ
ให้คําแนะนําในเรื องต่างๆที เกี ยวเนื องกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุน เพื อให้บริหารจัดการกองทุนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการอาจจะแต่งตั งขึ นดังกล่าวนั น จะไม่มีอํานาจ
ควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื อบริษัทจัดการแต่งตั งที ปรึกษาการลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการแจ้งชื อที ปรึกษาการลงทุนดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี ยังไม่ได้แต่งตั ง

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งที ปรึกษากองทุน อาทิเช่น ผู้เชี ยวชาญด้านธุรกิจและการลงทุนผู้เชี ยวชาญด้านกฎหมาย ผู้เชี ยวชาญ
ด้านการบริหารความเสี ยง เป็นต้น ให้เป็นที ปรึกษาของกองทุนตลอดจนให้คําแนะนําในเรื องต่างๆ แก่กองทุน เพื อให้การบริหาร
จัดการกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที ปรึกษากองทุนที บริษัทจัดการอาจจะแต่งตั งขึ นดัง
กล่าวนั น จะไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื อบริษัทจัดการแต่งตั งที ปรึกษากองทุนแล้ว
บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งชื อที ปรึกษาดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

 ไม่มี  เนื องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทุกวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน ตามที กําหนดไว้ในหนังสือชี ชวน

อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติ
ตามเงื อนไข และวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไป
ตามเงื อนไขที กําหนดไว้กฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษี
อากรด้วย

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ ในกรณีที กองทุนไม่
สามารถชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ตามหัวข้อเรื อง "การชําระค่ารับซื อคืน สับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

สิทธิในการรับเงินที เกิดจากการขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี 

1. ชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2. ชําระให้กับบริษัทจัดการหรือกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (กองทุนเปิดปลายทาง) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน

3. ชําระให้แก่ทายาทโดยธรรมโดยทางมรดกหรือพินัยกรรม หรือชําระให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม

4. ชําระให้กับผู้จัดการมรดกของผู้ถือหน่วยลงทุนตามคําสั งศาล หรือชําระให้กับบุคคลอื นตามคําสั งศาล หรือตามคําสั งของ
หน่วยงานผู้มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น นายทะเบียนจะ
ไม่รับจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ตามที กฎหมายกําหนด

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้บริษัทจัดการทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมี
มติโดยเสียงข้างมาก หรือมติพิเศษ แล้วแต่กรณี ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที กําหนดไว้ในข้อ
19 “การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ” ของส่วนที  1 ราย
ละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี ตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการตามที กําหนดในข้อ 23 "การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน"

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิและข้อจํากัดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี เว้น
แต่กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได ้
แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น
13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
ตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนไม่สามารถ
นําหน่วยลงทุนไปจํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้
13.7.3 สิทธิในการลงมติเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนแปลงผู้
ดูแลผลประโยชน์เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งสิ นของโครงการจัดการกองทุนและเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
13.7.4 สิทธิในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
การร่วมลงทุนในกองทุนรวมนี ผู้ถือหน่วยได้ตกลงมอบให้บริษัทจัดการดําเนินการบริหารจัดการกองทุนภายใต้การดูแลของผู้
ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะต้องบริหารจัดการและปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการจัดการที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยและบริษัทจัดการอย่าง
เคร่งครัด ดังนั นผู้ถือหน่วยจึงไม่จําเป็นต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา และไม่จําเป็นต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื อการใดๆ เว้นแต่บริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม (แล้วแต่กรณ)ี จะเห็นสมควร

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

(1) โครงการจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ทําการบันทึกชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดใน “ใบคําขอเปิดบัญชี
กองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” และ “ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน” เมื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ครบถ้วนแล้ว

(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน /ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี” ทุกครั งที มีการสั งซื อ
หรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื อเป็นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันทําการถัดจากวันที ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือภายใน 4 วันทําการนับแต่วัน
ทําการถัดจากวันที ซื อขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรกโดยทาง
ไปรษณีย์หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นผู้มอบให้

โดยนายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง หากปรากฏข้อผิดพลาด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ในหนังสือ
รับรองสิทธิที ได้จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนดังกล่าว ไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานําหรือนําไปเป็นประกันมิได้ ซึ ง
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียน การโอน หรือการจํานําหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการให้มีการออกและจัดส่ง “รายงานการถือหน่วยลงทุน” ซึ งได้รับการปรับปรุงรายการ
ให้เป็นปัจจุบัน ณ วันทําการสุดท้ายของรอบ 6 เดือนตามปีปฏิทิน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันทําการสุดท้ายของรอบ 6 เดือนนั นๆ ทางไปรษณีย์

(4) ในกรณีที บัญชีกองทุนใดไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการนานติดต่อ กันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ

(5) นายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนร้องขอและบริษัทจัดการพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ โดยผู้ร้องขอจะต้องดําเนินการดังนี  :

(5.1) กรอกรายละเอียดในใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน

(5.2) ยื นใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที 
ระบุไว้ในหัวข้อเรื อง "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" ในหนังสือชี 
ชวนส่วนโครงการ

(5.3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอ
มากกว่าจํานวนหน่วย ลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน นายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการ
จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุน สําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(5.4) ใบหน่วยลงทุนที ออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ
กําหนด ซึ งจะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการ
และประทับตราสําคัญ หรือจะต้องมีลายมือชื อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือใช้
เครื องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื นใดตามที กฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทําได้จึงจะถือว่าใบ
หน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี

(1) นายทะเบียนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื อนําหนังสือรับรองนี แนบเป็นหลักฐานในการขอยกเว้นภาษีสําหรับปีนั นๆ พร้อมกับการยื นแบบภาษีเงินได้ตามที กฎหมาย
กําหนด ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันสิ นปี ทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(2) นายทะเบียนจะออกและส่งมอบรายงานการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื น เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแนบพร้อมหนังสือ
รับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 

16.1     กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารองรายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวม
จ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนํา
เงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2     กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวมจะได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี รวมทั งต้อง
จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี 
ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ก็ได้ ทั งนี ใน
การดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม

เงื อนไขเพิ มเติม

     บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิ
เรียกร้องผิดนัดชําระหนี และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที เกี ยวข้องกับการรับชําระหนี ด้วยหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นของกองทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม
ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั น โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

      ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไป
รวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฎว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของ
หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท ในวันทําการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั น
(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทําการใด
(3) ในกรณีที มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ความในข้อ 22.1.1 (3) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคง
เหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

22.1.2 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมเปิดตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 22.2.2 เมื อปรากฏข้อเท็จ
จริงที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ
22.1.1 (3) และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

22.1.3 เมื อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัท
จัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.4 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

เงื อนไขพิเศษ : 

• สําหรับเงื อนไขการเลิกกองทุนรวมในข้อ 22.1.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือ
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

• ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับคําสั งให้เลิกกองทุนจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย อาทิเช่น สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คําสั งศาล คําสั งอนุญาโตตุลาการ และหรือกรณีปรากฏเหตุการณ์อื นใดตามที ระบุไว้ใน
โครงการนี 

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาผ่อนผัน ประกาศ กําหนด หรือสั งการเป็น
ประการอื น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรสําหรับการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 
22.2.1 การเลิกกองทุนรวมกรณีที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า
1 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มี
ข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝาก ประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืน เมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม
22.2.2 การเลิกกองทุนรวมกรณีไม่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า
(1) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตาม 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(2) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(3) จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตาม
22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(4) รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม (3) ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(5) ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชักช้า
ทั งนี แนวทางการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
อื นเป็นไปตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการข้อ 20 ข้อกําหนดอื นๆ
เมื อได้ดําเนินการตาม (1) ถึง (5) แล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น
เงื อนไขอื น : 
บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พิจารณา ผ่อนผัน หรือสั งการให้บริษัท
จัดการปฏิบัติเป็นอย่างอื นได้ สําหรับการดําเนินการเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที มีความจําเป็นหรือสมควร

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

เมื อเลิกโครงการแล้วบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เว้นแต่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะพิจารณาผ่อนผัน เห็นชอบ ประกาศ กําหนด แก้ไข
เปลี ยนแปลง หรือสั งการ เป็นอย่างอื น
(1) บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ เพื อดําเนินการคิดคํานวณ รวบรวมทรัพย์สิน จัดทําบัญชี ชําระหนี สิน จําหน่ายและแจกจ่ายทรัพย์สิน
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีของกองทุนให้เสร็จสิ น โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด สั งการ และ/หรือเห็นชอบ
(2) เมื อชําระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน เงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชี และหนี สินทั งหมดของกองทุนเสร็จสิ น
ผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ ตามสัดส่วนจํานวน
หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน
(3) ในกรณีที เจ้าหนี ของกองทุนไม่ได้ยื นคําทวงหนี แก่ผู้ชําระบัญชี หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่ยื น
เช็คต่อธนาคารเพื อให้ใช้เงินตามเช็คที ได้รับเนื องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการ
วางเงินตามจํานวนหนี หรือจํานวนเงินตามเช็ค หรือทรัพย์สินอื น รวมทั งวางเงินประกันค่าฤชาธรรมเนียมไว้ณ สํานักงานวาง
ทรัพย์ตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ และระเบียบเกี ยวกับการวางทรัพย์ และจะแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าหนี หรือผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งมี
ชื อปรากฎในบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนทราบถึงการวางเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับหรือโดยวิธีอื นที มีหลักฐานการตอบรับอีกทั งยังจะดําเนินการใดๆตามความจําเป็นเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้มีสิทธิถอนเงินหรือทรัพย์สินที วางไว้ซึ งเจ้าหนี หรือผู้ถือหน่วยมิได้เรียกเอาภายใน 10 ปี
นับแต่วันถัดจากวันที ได้รับคําบอกกล่าวการวางเงินหรือทรัพย์สินในฐานะที เป็นทรัพย์สินคงค้างของกองทุน
(4) ผู้ชําระบัญชีจะต้องชําระบัญชีให้เสร็จสิ นภายใน 90 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันเลิกกองทุน และเมื อชําระบัญชีเสร็จสิ นแล้ว ผู ้
ชําระบัญชีจะทําการยื นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพร้อมทั งจัดส่งรายงานผลการชําระบัญชีตามแบบที สํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนดต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือ
ทรัพย์สิน หรือไม่ยื นเช็คแก่ธนาคารเพื อให้ใช้เงินตามเช็คที ได้รับเนื องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ชําระ
บัญชีสามารถยื นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนได้เมื อพ้นกําหนด 6 เดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น แต่ทั งนี ต้อง
ไม่เกินหนึ งปีนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น เว้นแต่มีเหตุผลจําเป็นและสมควรโดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย และหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ผู้ชําระบัญชีจะ
จัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  ชั น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที  173/2730, 3233 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทร (02) 7862222 โทรสาร (02) 7862377 
www.uobam.co.th
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :
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สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ
เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และที ปรึกษา (ถ้ามี) มีดังต่อไปนี 

1. (ก)  สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ :

ในการจัดการกองทุน บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)     การบริหารกองทุน

(1.1)     ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนต่อสํานักงาน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก

(1.2)     จัดการกองทุนให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการที ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือ
หน่วยลงทุนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที ประกาศไว้ทั งในปัจจุบันและที 
จะมีแก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(1.3)     นําเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ หรือทรัพย์สินอื น ตามที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อเรื อง “ประเภทของหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน” ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ และซื อขาย จําหน่าย สั งโอน
เปลี ยนแปลงเพิ มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ของกฎหมาย และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน ทั งนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

(1.4)     ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนด

(1.5)     ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายแล้ว หรือยกเลิกหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนจํานวนนั นแล้วแต่กรณี

(1.6)     จัดสรรผลกําไรของกองทุนเพื อจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที กําหนดไว้ใน ข้อ 15 “การกําหนดเวลาและวิธีการ
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน

(1.7)     สงวนสิทธิที จะปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.8)     สงวนสิทธิที จะเลื อนกําหนดการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.9)     สงวนสิทธิที จะรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกัน แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสาร
แห่งหนี ตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.10)   สงวนสิทธิที จะชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

(1.11)   สงวนสิทธิที จะละเว้นไม่ปฏิบัติตามมติของคณะที ปรึกษากองทุน หรือมติของผู้ถือหน่วยลงทุน เมื อบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้จัดการกองทุนมีเหตุอันสมควรเชื อได้ว่ามติดังกล่าว ขัด ฝ่าฝืน กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานอื นใดที มี
อํานาจตามกฎหมาย

(1.12)   เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็น เพื อรักษาผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(1.13)   เปลี ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือ วิธีจัดการกองทุนตามหัวข้อเรื อง "การขอมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

(1.14)   กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย

(1.15)   ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที จะมีแก้ไข
เพิ มเติมต่อไป รวมทั งตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

(1.16)   ดําเนินการเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในข้อ 22 "การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”

(2)     การรับและจ่ายเงินของกองทุน

จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื นใด จากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ของการจัดการของกองทุนตามที กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน
รวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

(3)     การแต่งตั งบุคคลที เกี ยวข้องเพื อการจัดการกองทุน

(3.1)     จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทนตามเงื อนไขใน
การเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง “เงื อนไขการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับอนุญาต
จากสํานักงานก่อน

(3.2)     แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด

(3.3)     จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนที มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

(3.4)     แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อน

(3.5)     แต่งตั งและถอดถอนนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

(3.6)     แต่งตั งและถอดถอนที ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) ที ทําหน้าที เป็นที ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ และ/หรือที 
ปรึกษากองทุน (ถ้ามี) ที ทําหน้าที เป็นที ปรึกษาของกองทุน ตลอดจนให้คําแนะนําในเรื องต่างๆ แก่กองทุน ตามที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร

(4)     การดําเนินการอื นๆ

(4.1)     จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

(4.2)     จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด และเก็บรักษาไว้ซึ งทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุน

(4.3)     จัดทํารายงานเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี ซึ งมีสาระตามที กําหนดไว้ในประกาศสํานักงาน และ
ส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ นปีบัญชี และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้เป็นสถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสําเนาให้เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการเลือกจัดทําและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน ตามปีปฏิทิน ระยะเวลาการส่งรายงานเพื อ
แสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชีจะขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ นปีบัญชี

(4.4)     จัดทํารายงานเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมเปิดทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของปีบัญชีหรือของปีปฏิทิน ซึ งมี
สาระตามที กําหนดไว้ในประกาศสํานักงาน และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
และสํานักงานภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะ
เวลาล่าสุดไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้เป็นสถานที 
ในการซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสําเนาให้เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมเลือกจัดทําและส่งรายงานตามวรรคหนึ งตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะได้รับยกเว้นไม่ต้อง
จัดทําและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลาหกเดือนหลังสําหรับปีบัญชีนั น

(4.5)     จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ. วันสิ นปีบัญชี และส่งให้แก่สํานักงาน
ภายใน 60 วัน นับแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชีนั น

(4.6)     แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ มจํานวนเงินทุนทะเบียน และการแก้ไขเพิ มเติม
จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ทราบภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

(4.7)     ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงาน โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที 
สํานักงานกําหนด ในกรณีที หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย

(4.8)     จัดทํารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานกําหนด ใน
กรณีที มิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานกําหนด และจัดส่งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด

(4.9)    หน้าที อื นใดตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด

1.     (ข) เงื อนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจเปลี ยนบริษัทจัดการได้เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี และเมื อได้รับการอนุมัติ หรือเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1)   เมื อสิ นสุดระยะเวลา และ/หรือเงื อนไขที กําหนดไว้ในโครงการ

2)   ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดําเนินงาน การบริหารจัดการกองทุน หรือมีการ
เปลี ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีอื นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการไม่ประสงค์ที จะปฎิบัติหน้าที ต่อไป บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที ในการจัดการกองทุนต่อไป ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์ที จะรับหน้าที ต่อไป (ลาออก) โดยที ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการจัดหาบริษัท
จัดการรายใหม่ที มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื อทําหน้าที จัดการกองทุนตามที ระบุไว้ในโครงการแทน
บริษัทจัดการภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการ

ในการเปลี ยนตัวบริษัทจัดการหากเป็นกรณีที กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก็ให้ดําเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติหน้าที ต่อไปจนกว่า
จะมีการแต่งตั งบริษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที บริษัทจัดการได้ทําการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็น
บริษัทจัดการตามข้อ (2) ข้างต้นนี จนครบถ้วน แต่กองทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือคณะกรรมการลงทุนไม่
สามารถจัดหาบริษัทจัดการกองทุนรวมอื นใดมารับหน้าที ได้ภายใน 180 วันนับแต่วันที บริษัทจัดการได้ทําการบอกกล่าว บริษัท
จัดการสงวนสิทธิที จะเลิกโครงการโดยถือว่าการดําเนินการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท ์0224239027 

หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ที มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วย
คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1)     สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1.1)     ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุน

(1.2)     บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน

(2)     หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(2.1)     ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งใน
ปัจจุบัน และที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(2.2)     ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน รับเงินต่าง ๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและ
ดําเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื อหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืน
หลักทรัพย์ และเงินอื นใดของกองทุน และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุน ตลอดจนดูแลการเบิก
จ่ายทรัพย์สินของกองทุนให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน

(2.3)     จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจน
รับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ตามคําสั งของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่าหลักฐานถูกต้องแล้ว

(2.4)     รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน ตามจํานวนเงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกจากการ
ขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(2.5)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เนื องจากมีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล

(2.6)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หากเห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถ
จําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุนได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมหรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(2.7)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในกรณีที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนด

(2.8)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที 
วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า

(2.9)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรในการทําธุรกรรมเพื อกองทุนรวมกับบุคคลที เกี ยวข้อง โดย
ธุรกรรมนั นไม่มีราคาตลาดหรือใช้ราคาอื นที ไม่เป็นไปตามราคาตลาดก่อนการทําธุรกรรมในแต่ละครั ง

(2.10)   ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันแทนการชําระหนี 
ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี 

(2.11)   ให้ความเห็นเกี ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการ เพื อประกอบกับข้อมูลอื นๆ ที บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาใน
การจัดทํารายงานดังนี 

1)    รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทินโดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจาก
วันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว

2)    รายงานทุกรอบปีบัญชี โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ นปีบัญชีนั น

(2.12)   รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืน และราคาขายหน่วยลงทุน
ของกองทุน และการคํานวณหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที 
ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง เมื อ
เห็นว่าถูกต้องแล้ว

(2.13)   จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(2.14)   แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น รับเงินปันผล และรับดอกเบี ย
การจองหุ้นเพิ มทุน การเปลี ยนแปลงมูลค่าหุ้น และการเปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดย
ทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์

(2.15)   จัดทํารายงาน และบัญชี ดังต่อไปนี และส่งให้แก่บริษัทจัดการ

1)   รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
การรับเงินปันผล ดอกเบี ย และอื น ๆ
2)   จัดทําบัญชี และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
3)   จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน และรับรองความถูกต้อง
4)   จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุน
5)   จัดทํางบกระทบยอดสําหรับบัญชีเงินฝากที ผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้มีอํานาจลงนาม

(2.16)   แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวม
ทั งประกาศหลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับอื นใดที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน

(2.17)   จัดทํารายงานเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที บริษัทจัดการกระทํา
การหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั งนี ภายใน 5 วัน นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(2.18)   ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชี และเอกสารหลักฐานของกองทุนตามที เห็นสมควรทั งนี จะต้องไม่
เข้ามามีอํานาจต่อการตัดสินใจ และการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

(2.19)   ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสีย
หายจากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้อง
จากทรัพย์สินของกองทุน

(2.20)   ในกรณีที มีการเลิกโครงการ หน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดเมื อผู้ชําระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในช่วงระยะเวลาที การชําระบัญชียังไม่สิ นสุด ผู้ดูแลผล
ประโยชน์จะรับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน

(2.21)   ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลงไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ดูแลผลประโยชน์นั นต้องทําหน้าที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั งหมดของกองทุนนั น ตลอด
จนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่จะเสร็จสิ นและผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันที เว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
จะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

(2.22)   แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล
และหลักฐานที ได้ให้ความเห็นชอบหรือที ได้ให้การรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบโดยพลัน

(2.23)   ทําการรับรองในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื องมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น
จากราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสมาคมตราสารหนี ไทยไม่ถูกต้อง

(2.24)  ทําการรับรองรายละเอียดโครงการที แก้ไขเพิ มเติม ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือสํานักงานกําหนด

(2.25)   ทําการรับรองผลการนับมติ ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ
80

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ

(2.26)   ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที ต้องดูแลการดํารงจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและประกาศ
กําหนด และในกรณีที จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที กําหนดในโครงการหรือประกาศ และบริษัทจัดการไม่ดําเนินการ
ตามประกาศและโครงการ ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที ต้องรายงานให้สํานักงานทราบ

(2.27)   หน้าที อื นใดที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือโดยข้อกําหนดของกฎหมายที เกี ยวข้องเป็นหน้าที ที ผู้
ดูแลผลประโยชน์ต้องกระทํา ทั งนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2.28)   ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศไว้โดยเคร่งครัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานก่อน

(1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน

(2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์
หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์
อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

(3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในการจัดการโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของสํานักงานหรือกรณีอื น
ใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงสัญญา ให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย และประกาศดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าว มีผลให้เป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

(4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

(5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามประกาศสํานักงานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับแต่วันที บริษัท
จัดการตรวจพบหรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงาน และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานทราบ
ภายใน 3 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาต
เปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจาก วันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน

(6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนไปเปิดเผย
หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัท
จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน

(7) กรณีอื น ๆ ตามที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์

เนื องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กําหนดให้กองทุนต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ดังนั นในกรณี
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลง ผู้ดูแลผลประโยชน์นั นต้องทําหน้าที ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์
จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหมดของกองทุนนั นตลอดจนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอน
ทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ น และผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันทีเว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอํานาจตามกฎหมายจะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
เลขที  3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท ์0224239027

และ/หรือ ที บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศต่างๆ หรือที ผ
ดูแลผลประโยชน์ที บริษัทจัดการจะแต่งตั งขึ น

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 
โทร.026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล
ที อยู่ : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท ์026450080  โทรสาร  026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ที อยู่ :  ชั น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที  173/2730, 3233 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทร (02) 7862000 โทรสาร (02) 786237074 
www.uobam.co.th

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เช่นเดียวกับที ได้กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง “สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน”

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :   จะระบุภายหลัง  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(1.1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนของกองทุน (ถ้าม)ี
ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ

(1.2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าวโดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน

(2) หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(2.1) ให้จัดวางเอกสารเผยแพร่ ณ สํานักงานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเกี ยวกับกองทุน รวม
ทั งดําเนินการด้วยความร่วมมือของบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนรวมทั งข้อมูลและเอกสารอันจําเป็น

(2.2) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนและ/
หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน คู่มือการลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูล
เกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่าย หรือเอกสารอื นๆที เกี ยวข้องกับกองทุน

(2.3) รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารที ใช้ในการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสา
รอื นๆที เกี ยวข้อง

(2.4) ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาทิเช่น บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ ว่าตรงกับชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนใน
การทําธุรกรรมกับกองทุน

(2.5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี ตามเงื อนไขที ระบุใน
โครงการ

(2.6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษี และเอกสารอื นใดที เกี ยวข้อง

(2.7) คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามคําสั งบริษัทจัดการ

(2.8) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการแจ้งหรือติดต่อกับผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีความจําเป็นที จะ
ต้องแจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด

(2.9) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น

(2.10) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะต้องปฏิบัติหน้าที ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราช บัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายที เกี ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(2.11) ดําเนินการอื นๆ ตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) สิทธิของที ปรึกษาการลงทุน
ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที เป็นที ปรึกษาการลงทุน ตามสัญญาจัดตั งที ปรึกษาการลงทุน
(2) หน้าที และความรับผิดชอบของที ปรึกษาการลงทุน
(2.1) ให้คําแนะนําและข้อเสนอในเรื องต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุนแก่บริษัทจัดการหรือ
กองทุน ตามที กําหนดในสัญญาที ปรึกษาการลงทุน ทั งนี ที ปรึกษาการลงทุนไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัท
จัดการแต่อย่างใด
(2.2) เก็บรักษาข้อมูลที ได้ล่วงรู้มา อันเนื องจากการปฏิบัติตามสัญญาที ปรึกษาการลงทุนเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้
บุคคลใดๆ ทราบ เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดโดยชัดแจ้งให้เปิดเผย หรือโดยความยินยอมของบริษัทจัดการ
(2.3) พนักงานลูกจ้าง หรือบุคคลอื นใดที ทํางานให้แก่ที ปรึกษาการลงทุนต้องไม่กระทําการซื อขายหลักทรัพย์โดยใช้
ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจซื อขายหลักทรัพย์ของกองทุน
(2.4) ไม่กระทําการใดๆ หรืองดเว้นการกระทําการใดๆ ที ก่อ/อาจก่อให้เกิดข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทุนและ/หรือ
บริษัทจัดการ รวมถึงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที มีอยู่แล้วและที จะมีขึ นในภายหน้าโดยเคร่งครัด
(2.5) ที ปรึกษาการลงทุนจะต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการลดมูลค่าของกองทุนในกรณีที มีความสูญเสีย
ความเสียหาย หรือการลดมูลค่าของกองทุนดังกล่าวเกิดจากการประพฤติมิชอบ ฉ้อฉล ไม่สุจริต ประมาท เลินเล่อ หรือไม่
ประพฤติตามข้อกําหนดหรือเงื อนไขใดๆ ตามที ระบุไว้ในสัญญาที ปรึกษาการลงทุน หรือฝ่าฝืนคําสั งโดยชอบที เป็นลายลักษณ์
อักษรของบริษัทจัดการ

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งผู้เชี ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุน ให้เป็นที ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุนเพื อ
ให้คําแนะนําในเรื องต่างๆที เกี ยวเนื องกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุน เพื อให้บริหารจัดการกองทุนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการอาจจะแต่งตั งขึ นดังกล่าวนั น จะไม่มีอํานาจ
ควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื อบริษัทจัดการแต่งตั งที ปรึกษาการลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการแจ้งชื อที ปรึกษาการลงทุนดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี ยังไม่ได้แต่งตั ง

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งที ปรึกษากองทุน อาทิเช่น ผู้เชี ยวชาญด้านธุรกิจและการลงทุนผู้เชี ยวชาญด้านกฎหมาย ผู้เชี ยวชาญ
ด้านการบริหารความเสี ยง เป็นต้น ให้เป็นที ปรึกษาของกองทุนตลอดจนให้คําแนะนําในเรื องต่างๆ แก่กองทุน เพื อให้การบริหาร
จัดการกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที ปรึกษากองทุนที บริษัทจัดการอาจจะแต่งตั งขึ นดัง
กล่าวนั น จะไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื อบริษัทจัดการแต่งตั งที ปรึกษากองทุนแล้ว
บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งชื อที ปรึกษาดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

 ไม่มี  เนื องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทุกวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน ตามที กําหนดไว้ในหนังสือชี ชวน

อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติ
ตามเงื อนไข และวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไป
ตามเงื อนไขที กําหนดไว้กฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษี
อากรด้วย

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ ในกรณีที กองทุนไม่
สามารถชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ตามหัวข้อเรื อง "การชําระค่ารับซื อคืน สับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

สิทธิในการรับเงินที เกิดจากการขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี 

1. ชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2. ชําระให้กับบริษัทจัดการหรือกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (กองทุนเปิดปลายทาง) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน

3. ชําระให้แก่ทายาทโดยธรรมโดยทางมรดกหรือพินัยกรรม หรือชําระให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม

4. ชําระให้กับผู้จัดการมรดกของผู้ถือหน่วยลงทุนตามคําสั งศาล หรือชําระให้กับบุคคลอื นตามคําสั งศาล หรือตามคําสั งของ
หน่วยงานผู้มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น นายทะเบียนจะ
ไม่รับจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ตามที กฎหมายกําหนด

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้บริษัทจัดการทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมี
มติโดยเสียงข้างมาก หรือมติพิเศษ แล้วแต่กรณี ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที กําหนดไว้ในข้อ
19 “การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ” ของส่วนที  1 ราย
ละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี ตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการตามที กําหนดในข้อ 23 "การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน"

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิและข้อจํากัดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี เว้น
แต่กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได ้
แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น
13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
ตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนไม่สามารถ
นําหน่วยลงทุนไปจํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้
13.7.3 สิทธิในการลงมติเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนแปลงผู้
ดูแลผลประโยชน์เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งสิ นของโครงการจัดการกองทุนและเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
13.7.4 สิทธิในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
การร่วมลงทุนในกองทุนรวมนี ผู้ถือหน่วยได้ตกลงมอบให้บริษัทจัดการดําเนินการบริหารจัดการกองทุนภายใต้การดูแลของผู้
ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะต้องบริหารจัดการและปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการจัดการที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยและบริษัทจัดการอย่าง
เคร่งครัด ดังนั นผู้ถือหน่วยจึงไม่จําเป็นต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา และไม่จําเป็นต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื อการใดๆ เว้นแต่บริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม (แล้วแต่กรณ)ี จะเห็นสมควร

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

(1) โครงการจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ทําการบันทึกชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดใน “ใบคําขอเปิดบัญชี
กองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” และ “ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน” เมื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ครบถ้วนแล้ว

(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน /ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี” ทุกครั งที มีการสั งซื อ
หรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื อเป็นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันทําการถัดจากวันที ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือภายใน 4 วันทําการนับแต่วัน
ทําการถัดจากวันที ซื อขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรกโดยทาง
ไปรษณีย์หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นผู้มอบให้

โดยนายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง หากปรากฏข้อผิดพลาด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ในหนังสือ
รับรองสิทธิที ได้จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนดังกล่าว ไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานําหรือนําไปเป็นประกันมิได้ ซึ ง
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียน การโอน หรือการจํานําหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการให้มีการออกและจัดส่ง “รายงานการถือหน่วยลงทุน” ซึ งได้รับการปรับปรุงรายการ
ให้เป็นปัจจุบัน ณ วันทําการสุดท้ายของรอบ 6 เดือนตามปีปฏิทิน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันทําการสุดท้ายของรอบ 6 เดือนนั นๆ ทางไปรษณีย์

(4) ในกรณีที บัญชีกองทุนใดไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการนานติดต่อ กันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ

(5) นายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนร้องขอและบริษัทจัดการพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ โดยผู้ร้องขอจะต้องดําเนินการดังนี  :

(5.1) กรอกรายละเอียดในใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน

(5.2) ยื นใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที 
ระบุไว้ในหัวข้อเรื อง "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" ในหนังสือชี 
ชวนส่วนโครงการ

(5.3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอ
มากกว่าจํานวนหน่วย ลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน นายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการ
จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุน สําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(5.4) ใบหน่วยลงทุนที ออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ
กําหนด ซึ งจะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการ
และประทับตราสําคัญ หรือจะต้องมีลายมือชื อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือใช้
เครื องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื นใดตามที กฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทําได้จึงจะถือว่าใบ
หน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี

(1) นายทะเบียนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื อนําหนังสือรับรองนี แนบเป็นหลักฐานในการขอยกเว้นภาษีสําหรับปีนั นๆ พร้อมกับการยื นแบบภาษีเงินได้ตามที กฎหมาย
กําหนด ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันสิ นปี ทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(2) นายทะเบียนจะออกและส่งมอบรายงานการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื น เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแนบพร้อมหนังสือ
รับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 

16.1     กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารองรายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวม
จ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนํา
เงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2     กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวมจะได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี รวมทั งต้อง
จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี 
ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ก็ได้ ทั งนี ใน
การดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม

เงื อนไขเพิ มเติม

     บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิ
เรียกร้องผิดนัดชําระหนี และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที เกี ยวข้องกับการรับชําระหนี ด้วยหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นของกองทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม
ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั น โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

      ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไป
รวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฎว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของ
หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท ในวันทําการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั น
(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทําการใด
(3) ในกรณีที มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ความในข้อ 22.1.1 (3) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคง
เหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

22.1.2 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมเปิดตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 22.2.2 เมื อปรากฏข้อเท็จ
จริงที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ
22.1.1 (3) และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

22.1.3 เมื อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัท
จัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.4 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

เงื อนไขพิเศษ : 

• สําหรับเงื อนไขการเลิกกองทุนรวมในข้อ 22.1.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือ
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

• ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับคําสั งให้เลิกกองทุนจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย อาทิเช่น สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คําสั งศาล คําสั งอนุญาโตตุลาการ และหรือกรณีปรากฏเหตุการณ์อื นใดตามที ระบุไว้ใน
โครงการนี 

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาผ่อนผัน ประกาศ กําหนด หรือสั งการเป็น
ประการอื น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรสําหรับการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 
22.2.1 การเลิกกองทุนรวมกรณีที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า
1 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มี
ข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝาก ประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืน เมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม
22.2.2 การเลิกกองทุนรวมกรณีไม่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า
(1) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตาม 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(2) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(3) จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตาม
22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(4) รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม (3) ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(5) ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชักช้า
ทั งนี แนวทางการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
อื นเป็นไปตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการข้อ 20 ข้อกําหนดอื นๆ
เมื อได้ดําเนินการตาม (1) ถึง (5) แล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น
เงื อนไขอื น : 
บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พิจารณา ผ่อนผัน หรือสั งการให้บริษัท
จัดการปฏิบัติเป็นอย่างอื นได้ สําหรับการดําเนินการเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที มีความจําเป็นหรือสมควร

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

เมื อเลิกโครงการแล้วบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เว้นแต่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะพิจารณาผ่อนผัน เห็นชอบ ประกาศ กําหนด แก้ไข
เปลี ยนแปลง หรือสั งการ เป็นอย่างอื น
(1) บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ เพื อดําเนินการคิดคํานวณ รวบรวมทรัพย์สิน จัดทําบัญชี ชําระหนี สิน จําหน่ายและแจกจ่ายทรัพย์สิน
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีของกองทุนให้เสร็จสิ น โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด สั งการ และ/หรือเห็นชอบ
(2) เมื อชําระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน เงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชี และหนี สินทั งหมดของกองทุนเสร็จสิ น
ผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ ตามสัดส่วนจํานวน
หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน
(3) ในกรณีที เจ้าหนี ของกองทุนไม่ได้ยื นคําทวงหนี แก่ผู้ชําระบัญชี หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่ยื น
เช็คต่อธนาคารเพื อให้ใช้เงินตามเช็คที ได้รับเนื องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการ
วางเงินตามจํานวนหนี หรือจํานวนเงินตามเช็ค หรือทรัพย์สินอื น รวมทั งวางเงินประกันค่าฤชาธรรมเนียมไว้ณ สํานักงานวาง
ทรัพย์ตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ และระเบียบเกี ยวกับการวางทรัพย์ และจะแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าหนี หรือผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งมี
ชื อปรากฎในบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนทราบถึงการวางเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับหรือโดยวิธีอื นที มีหลักฐานการตอบรับอีกทั งยังจะดําเนินการใดๆตามความจําเป็นเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้มีสิทธิถอนเงินหรือทรัพย์สินที วางไว้ซึ งเจ้าหนี หรือผู้ถือหน่วยมิได้เรียกเอาภายใน 10 ปี
นับแต่วันถัดจากวันที ได้รับคําบอกกล่าวการวางเงินหรือทรัพย์สินในฐานะที เป็นทรัพย์สินคงค้างของกองทุน
(4) ผู้ชําระบัญชีจะต้องชําระบัญชีให้เสร็จสิ นภายใน 90 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันเลิกกองทุน และเมื อชําระบัญชีเสร็จสิ นแล้ว ผู ้
ชําระบัญชีจะทําการยื นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพร้อมทั งจัดส่งรายงานผลการชําระบัญชีตามแบบที สํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนดต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือ
ทรัพย์สิน หรือไม่ยื นเช็คแก่ธนาคารเพื อให้ใช้เงินตามเช็คที ได้รับเนื องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ชําระ
บัญชีสามารถยื นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนได้เมื อพ้นกําหนด 6 เดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น แต่ทั งนี ต้อง
ไม่เกินหนึ งปีนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น เว้นแต่มีเหตุผลจําเป็นและสมควรโดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย และหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ผู้ชําระบัญชีจะ
จัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื อการเลี ยงชีพ 2
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1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  ชั น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที  173/2730, 3233 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทร (02) 7862222 โทรสาร (02) 7862377 
www.uobam.co.th
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

23A, 25th Floor, Asia Centre Building, 173/2730, 3233 South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon, Bangkok
10120, Thailand

Tel : +66 2786 2222

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ
เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และที ปรึกษา (ถ้ามี) มีดังต่อไปนี 

1. (ก)  สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ :

ในการจัดการกองทุน บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)     การบริหารกองทุน

(1.1)     ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนต่อสํานักงาน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก

(1.2)     จัดการกองทุนให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการที ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือ
หน่วยลงทุนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที ประกาศไว้ทั งในปัจจุบันและที 
จะมีแก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(1.3)     นําเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ หรือทรัพย์สินอื น ตามที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อเรื อง “ประเภทของหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน” ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ และซื อขาย จําหน่าย สั งโอน
เปลี ยนแปลงเพิ มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ของกฎหมาย และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน ทั งนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

(1.4)     ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนด

(1.5)     ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายแล้ว หรือยกเลิกหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนจํานวนนั นแล้วแต่กรณี

(1.6)     จัดสรรผลกําไรของกองทุนเพื อจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที กําหนดไว้ใน ข้อ 15 “การกําหนดเวลาและวิธีการ
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน

(1.7)     สงวนสิทธิที จะปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.8)     สงวนสิทธิที จะเลื อนกําหนดการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.9)     สงวนสิทธิที จะรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกัน แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสาร
แห่งหนี ตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.10)   สงวนสิทธิที จะชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

(1.11)   สงวนสิทธิที จะละเว้นไม่ปฏิบัติตามมติของคณะที ปรึกษากองทุน หรือมติของผู้ถือหน่วยลงทุน เมื อบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้จัดการกองทุนมีเหตุอันสมควรเชื อได้ว่ามติดังกล่าว ขัด ฝ่าฝืน กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานอื นใดที มี
อํานาจตามกฎหมาย

(1.12)   เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็น เพื อรักษาผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(1.13)   เปลี ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือ วิธีจัดการกองทุนตามหัวข้อเรื อง "การขอมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

(1.14)   กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย

(1.15)   ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที จะมีแก้ไข
เพิ มเติมต่อไป รวมทั งตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

(1.16)   ดําเนินการเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในข้อ 22 "การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”

(2)     การรับและจ่ายเงินของกองทุน

จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื นใด จากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ของการจัดการของกองทุนตามที กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน
รวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

(3)     การแต่งตั งบุคคลที เกี ยวข้องเพื อการจัดการกองทุน

(3.1)     จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทนตามเงื อนไขใน
การเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง “เงื อนไขการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับอนุญาต
จากสํานักงานก่อน

(3.2)     แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด

(3.3)     จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนที มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

(3.4)     แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อน

(3.5)     แต่งตั งและถอดถอนนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

(3.6)     แต่งตั งและถอดถอนที ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) ที ทําหน้าที เป็นที ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ และ/หรือที 
ปรึกษากองทุน (ถ้ามี) ที ทําหน้าที เป็นที ปรึกษาของกองทุน ตลอดจนให้คําแนะนําในเรื องต่างๆ แก่กองทุน ตามที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร

(4)     การดําเนินการอื นๆ

(4.1)     จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

(4.2)     จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด และเก็บรักษาไว้ซึ งทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุน

(4.3)     จัดทํารายงานเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี ซึ งมีสาระตามที กําหนดไว้ในประกาศสํานักงาน และ
ส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ นปีบัญชี และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้เป็นสถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสําเนาให้เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการเลือกจัดทําและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน ตามปีปฏิทิน ระยะเวลาการส่งรายงานเพื อ
แสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชีจะขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ นปีบัญชี

(4.4)     จัดทํารายงานเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมเปิดทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของปีบัญชีหรือของปีปฏิทิน ซึ งมี
สาระตามที กําหนดไว้ในประกาศสํานักงาน และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
และสํานักงานภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะ
เวลาล่าสุดไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้เป็นสถานที 
ในการซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสําเนาให้เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมเลือกจัดทําและส่งรายงานตามวรรคหนึ งตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะได้รับยกเว้นไม่ต้อง
จัดทําและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลาหกเดือนหลังสําหรับปีบัญชีนั น

(4.5)     จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ. วันสิ นปีบัญชี และส่งให้แก่สํานักงาน
ภายใน 60 วัน นับแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชีนั น

(4.6)     แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ มจํานวนเงินทุนทะเบียน และการแก้ไขเพิ มเติม
จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ทราบภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

(4.7)     ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงาน โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที 
สํานักงานกําหนด ในกรณีที หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย

(4.8)     จัดทํารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานกําหนด ใน
กรณีที มิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานกําหนด และจัดส่งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด

(4.9)    หน้าที อื นใดตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด

1.     (ข) เงื อนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจเปลี ยนบริษัทจัดการได้เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี และเมื อได้รับการอนุมัติ หรือเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1)   เมื อสิ นสุดระยะเวลา และ/หรือเงื อนไขที กําหนดไว้ในโครงการ

2)   ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดําเนินงาน การบริหารจัดการกองทุน หรือมีการ
เปลี ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีอื นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการไม่ประสงค์ที จะปฎิบัติหน้าที ต่อไป บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที ในการจัดการกองทุนต่อไป ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์ที จะรับหน้าที ต่อไป (ลาออก) โดยที ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการจัดหาบริษัท
จัดการรายใหม่ที มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื อทําหน้าที จัดการกองทุนตามที ระบุไว้ในโครงการแทน
บริษัทจัดการภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการ

ในการเปลี ยนตัวบริษัทจัดการหากเป็นกรณีที กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก็ให้ดําเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติหน้าที ต่อไปจนกว่า
จะมีการแต่งตั งบริษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที บริษัทจัดการได้ทําการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็น
บริษัทจัดการตามข้อ (2) ข้างต้นนี จนครบถ้วน แต่กองทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือคณะกรรมการลงทุนไม่
สามารถจัดหาบริษัทจัดการกองทุนรวมอื นใดมารับหน้าที ได้ภายใน 180 วันนับแต่วันที บริษัทจัดการได้ทําการบอกกล่าว บริษัท
จัดการสงวนสิทธิที จะเลิกโครงการโดยถือว่าการดําเนินการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท ์0224239027 

หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ที มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วย
คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1)     สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1.1)     ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุน

(1.2)     บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน

(2)     หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(2.1)     ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งใน
ปัจจุบัน และที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(2.2)     ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน รับเงินต่าง ๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและ
ดําเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื อหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืน
หลักทรัพย์ และเงินอื นใดของกองทุน และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุน ตลอดจนดูแลการเบิก
จ่ายทรัพย์สินของกองทุนให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน

(2.3)     จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจน
รับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ตามคําสั งของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่าหลักฐานถูกต้องแล้ว

(2.4)     รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน ตามจํานวนเงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกจากการ
ขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(2.5)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เนื องจากมีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล

(2.6)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หากเห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถ
จําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุนได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมหรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(2.7)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในกรณีที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนด

(2.8)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที 
วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า

(2.9)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรในการทําธุรกรรมเพื อกองทุนรวมกับบุคคลที เกี ยวข้อง โดย
ธุรกรรมนั นไม่มีราคาตลาดหรือใช้ราคาอื นที ไม่เป็นไปตามราคาตลาดก่อนการทําธุรกรรมในแต่ละครั ง

(2.10)   ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันแทนการชําระหนี 
ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี 

(2.11)   ให้ความเห็นเกี ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการ เพื อประกอบกับข้อมูลอื นๆ ที บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาใน
การจัดทํารายงานดังนี 

1)    รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทินโดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจาก
วันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว

2)    รายงานทุกรอบปีบัญชี โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ นปีบัญชีนั น

(2.12)   รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืน และราคาขายหน่วยลงทุน
ของกองทุน และการคํานวณหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที 
ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง เมื อ
เห็นว่าถูกต้องแล้ว

(2.13)   จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(2.14)   แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น รับเงินปันผล และรับดอกเบี ย
การจองหุ้นเพิ มทุน การเปลี ยนแปลงมูลค่าหุ้น และการเปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดย
ทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์

(2.15)   จัดทํารายงาน และบัญชี ดังต่อไปนี และส่งให้แก่บริษัทจัดการ

1)   รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
การรับเงินปันผล ดอกเบี ย และอื น ๆ
2)   จัดทําบัญชี และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
3)   จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน และรับรองความถูกต้อง
4)   จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุน
5)   จัดทํางบกระทบยอดสําหรับบัญชีเงินฝากที ผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้มีอํานาจลงนาม

(2.16)   แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวม
ทั งประกาศหลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับอื นใดที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน

(2.17)   จัดทํารายงานเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที บริษัทจัดการกระทํา
การหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั งนี ภายใน 5 วัน นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(2.18)   ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชี และเอกสารหลักฐานของกองทุนตามที เห็นสมควรทั งนี จะต้องไม่
เข้ามามีอํานาจต่อการตัดสินใจ และการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

(2.19)   ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสีย
หายจากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้อง
จากทรัพย์สินของกองทุน

(2.20)   ในกรณีที มีการเลิกโครงการ หน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดเมื อผู้ชําระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในช่วงระยะเวลาที การชําระบัญชียังไม่สิ นสุด ผู้ดูแลผล
ประโยชน์จะรับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน

(2.21)   ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลงไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ดูแลผลประโยชน์นั นต้องทําหน้าที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั งหมดของกองทุนนั น ตลอด
จนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่จะเสร็จสิ นและผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันที เว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
จะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

(2.22)   แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล
และหลักฐานที ได้ให้ความเห็นชอบหรือที ได้ให้การรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบโดยพลัน

(2.23)   ทําการรับรองในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื องมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น
จากราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสมาคมตราสารหนี ไทยไม่ถูกต้อง

(2.24)  ทําการรับรองรายละเอียดโครงการที แก้ไขเพิ มเติม ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือสํานักงานกําหนด

(2.25)   ทําการรับรองผลการนับมติ ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ
80

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ

(2.26)   ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที ต้องดูแลการดํารงจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและประกาศ
กําหนด และในกรณีที จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที กําหนดในโครงการหรือประกาศ และบริษัทจัดการไม่ดําเนินการ
ตามประกาศและโครงการ ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที ต้องรายงานให้สํานักงานทราบ

(2.27)   หน้าที อื นใดที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือโดยข้อกําหนดของกฎหมายที เกี ยวข้องเป็นหน้าที ที ผู้
ดูแลผลประโยชน์ต้องกระทํา ทั งนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2.28)   ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศไว้โดยเคร่งครัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานก่อน

(1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน

(2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์
หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์
อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

(3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในการจัดการโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของสํานักงานหรือกรณีอื น
ใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงสัญญา ให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย และประกาศดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าว มีผลให้เป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

(4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

(5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามประกาศสํานักงานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับแต่วันที บริษัท
จัดการตรวจพบหรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงาน และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานทราบ
ภายใน 3 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาต
เปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจาก วันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน

(6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนไปเปิดเผย
หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัท
จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน

(7) กรณีอื น ๆ ตามที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์

เนื องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กําหนดให้กองทุนต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ดังนั นในกรณี
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลง ผู้ดูแลผลประโยชน์นั นต้องทําหน้าที ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์
จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหมดของกองทุนนั นตลอดจนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอน
ทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ น และผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันทีเว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอํานาจตามกฎหมายจะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
เลขที  3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท ์0224239027

และ/หรือ ที บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศต่างๆ หรือที ผ
ดูแลผลประโยชน์ที บริษัทจัดการจะแต่งตั งขึ น

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 
โทร.026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล
ที อยู่ : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท ์026450080  โทรสาร  026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ที อยู่ :  ชั น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที  173/2730, 3233 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทร (02) 7862000 โทรสาร (02) 786237074 
www.uobam.co.th

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เช่นเดียวกับที ได้กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง “สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน”

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :   จะระบุภายหลัง  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(1.1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนของกองทุน (ถ้าม)ี
ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ

(1.2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าวโดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน

(2) หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(2.1) ให้จัดวางเอกสารเผยแพร่ ณ สํานักงานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเกี ยวกับกองทุน รวม
ทั งดําเนินการด้วยความร่วมมือของบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนรวมทั งข้อมูลและเอกสารอันจําเป็น

(2.2) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนและ/
หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน คู่มือการลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูล
เกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่าย หรือเอกสารอื นๆที เกี ยวข้องกับกองทุน

(2.3) รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารที ใช้ในการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสา
รอื นๆที เกี ยวข้อง

(2.4) ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาทิเช่น บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ ว่าตรงกับชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนใน
การทําธุรกรรมกับกองทุน

(2.5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี ตามเงื อนไขที ระบุใน
โครงการ

(2.6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษี และเอกสารอื นใดที เกี ยวข้อง

(2.7) คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามคําสั งบริษัทจัดการ

(2.8) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการแจ้งหรือติดต่อกับผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีความจําเป็นที จะ
ต้องแจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด

(2.9) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น

(2.10) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะต้องปฏิบัติหน้าที ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราช บัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายที เกี ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(2.11) ดําเนินการอื นๆ ตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) สิทธิของที ปรึกษาการลงทุน
ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที เป็นที ปรึกษาการลงทุน ตามสัญญาจัดตั งที ปรึกษาการลงทุน
(2) หน้าที และความรับผิดชอบของที ปรึกษาการลงทุน
(2.1) ให้คําแนะนําและข้อเสนอในเรื องต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุนแก่บริษัทจัดการหรือ
กองทุน ตามที กําหนดในสัญญาที ปรึกษาการลงทุน ทั งนี ที ปรึกษาการลงทุนไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัท
จัดการแต่อย่างใด
(2.2) เก็บรักษาข้อมูลที ได้ล่วงรู้มา อันเนื องจากการปฏิบัติตามสัญญาที ปรึกษาการลงทุนเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้
บุคคลใดๆ ทราบ เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดโดยชัดแจ้งให้เปิดเผย หรือโดยความยินยอมของบริษัทจัดการ
(2.3) พนักงานลูกจ้าง หรือบุคคลอื นใดที ทํางานให้แก่ที ปรึกษาการลงทุนต้องไม่กระทําการซื อขายหลักทรัพย์โดยใช้
ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจซื อขายหลักทรัพย์ของกองทุน
(2.4) ไม่กระทําการใดๆ หรืองดเว้นการกระทําการใดๆ ที ก่อ/อาจก่อให้เกิดข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทุนและ/หรือ
บริษัทจัดการ รวมถึงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที มีอยู่แล้วและที จะมีขึ นในภายหน้าโดยเคร่งครัด
(2.5) ที ปรึกษาการลงทุนจะต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการลดมูลค่าของกองทุนในกรณีที มีความสูญเสีย
ความเสียหาย หรือการลดมูลค่าของกองทุนดังกล่าวเกิดจากการประพฤติมิชอบ ฉ้อฉล ไม่สุจริต ประมาท เลินเล่อ หรือไม่
ประพฤติตามข้อกําหนดหรือเงื อนไขใดๆ ตามที ระบุไว้ในสัญญาที ปรึกษาการลงทุน หรือฝ่าฝืนคําสั งโดยชอบที เป็นลายลักษณ์
อักษรของบริษัทจัดการ

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งผู้เชี ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุน ให้เป็นที ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุนเพื อ
ให้คําแนะนําในเรื องต่างๆที เกี ยวเนื องกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุน เพื อให้บริหารจัดการกองทุนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการอาจจะแต่งตั งขึ นดังกล่าวนั น จะไม่มีอํานาจ
ควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื อบริษัทจัดการแต่งตั งที ปรึกษาการลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการแจ้งชื อที ปรึกษาการลงทุนดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี ยังไม่ได้แต่งตั ง

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งที ปรึกษากองทุน อาทิเช่น ผู้เชี ยวชาญด้านธุรกิจและการลงทุนผู้เชี ยวชาญด้านกฎหมาย ผู้เชี ยวชาญ
ด้านการบริหารความเสี ยง เป็นต้น ให้เป็นที ปรึกษาของกองทุนตลอดจนให้คําแนะนําในเรื องต่างๆ แก่กองทุน เพื อให้การบริหาร
จัดการกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที ปรึกษากองทุนที บริษัทจัดการอาจจะแต่งตั งขึ นดัง
กล่าวนั น จะไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื อบริษัทจัดการแต่งตั งที ปรึกษากองทุนแล้ว
บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งชื อที ปรึกษาดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

 ไม่มี  เนื องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทุกวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน ตามที กําหนดไว้ในหนังสือชี ชวน

อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติ
ตามเงื อนไข และวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไป
ตามเงื อนไขที กําหนดไว้กฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษี
อากรด้วย

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ ในกรณีที กองทุนไม่
สามารถชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ตามหัวข้อเรื อง "การชําระค่ารับซื อคืน สับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

สิทธิในการรับเงินที เกิดจากการขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี 

1. ชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2. ชําระให้กับบริษัทจัดการหรือกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (กองทุนเปิดปลายทาง) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน

3. ชําระให้แก่ทายาทโดยธรรมโดยทางมรดกหรือพินัยกรรม หรือชําระให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม

4. ชําระให้กับผู้จัดการมรดกของผู้ถือหน่วยลงทุนตามคําสั งศาล หรือชําระให้กับบุคคลอื นตามคําสั งศาล หรือตามคําสั งของ
หน่วยงานผู้มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น นายทะเบียนจะ
ไม่รับจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ตามที กฎหมายกําหนด

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้บริษัทจัดการทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมี
มติโดยเสียงข้างมาก หรือมติพิเศษ แล้วแต่กรณี ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที กําหนดไว้ในข้อ
19 “การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ” ของส่วนที  1 ราย
ละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี ตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการตามที กําหนดในข้อ 23 "การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน"

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิและข้อจํากัดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี เว้น
แต่กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได ้
แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น
13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
ตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนไม่สามารถ
นําหน่วยลงทุนไปจํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้
13.7.3 สิทธิในการลงมติเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนแปลงผู้
ดูแลผลประโยชน์เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งสิ นของโครงการจัดการกองทุนและเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
13.7.4 สิทธิในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
การร่วมลงทุนในกองทุนรวมนี ผู้ถือหน่วยได้ตกลงมอบให้บริษัทจัดการดําเนินการบริหารจัดการกองทุนภายใต้การดูแลของผู้
ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะต้องบริหารจัดการและปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการจัดการที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยและบริษัทจัดการอย่าง
เคร่งครัด ดังนั นผู้ถือหน่วยจึงไม่จําเป็นต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา และไม่จําเป็นต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื อการใดๆ เว้นแต่บริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม (แล้วแต่กรณ)ี จะเห็นสมควร

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

(1) โครงการจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ทําการบันทึกชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดใน “ใบคําขอเปิดบัญชี
กองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” และ “ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน” เมื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ครบถ้วนแล้ว

(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน /ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี” ทุกครั งที มีการสั งซื อ
หรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื อเป็นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันทําการถัดจากวันที ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือภายใน 4 วันทําการนับแต่วัน
ทําการถัดจากวันที ซื อขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรกโดยทาง
ไปรษณีย์หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นผู้มอบให้

โดยนายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง หากปรากฏข้อผิดพลาด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ในหนังสือ
รับรองสิทธิที ได้จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนดังกล่าว ไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานําหรือนําไปเป็นประกันมิได้ ซึ ง
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียน การโอน หรือการจํานําหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการให้มีการออกและจัดส่ง “รายงานการถือหน่วยลงทุน” ซึ งได้รับการปรับปรุงรายการ
ให้เป็นปัจจุบัน ณ วันทําการสุดท้ายของรอบ 6 เดือนตามปีปฏิทิน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันทําการสุดท้ายของรอบ 6 เดือนนั นๆ ทางไปรษณีย์

(4) ในกรณีที บัญชีกองทุนใดไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการนานติดต่อ กันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ

(5) นายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนร้องขอและบริษัทจัดการพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ โดยผู้ร้องขอจะต้องดําเนินการดังนี  :

(5.1) กรอกรายละเอียดในใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน

(5.2) ยื นใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที 
ระบุไว้ในหัวข้อเรื อง "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" ในหนังสือชี 
ชวนส่วนโครงการ

(5.3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอ
มากกว่าจํานวนหน่วย ลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน นายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการ
จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุน สําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(5.4) ใบหน่วยลงทุนที ออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ
กําหนด ซึ งจะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการ
และประทับตราสําคัญ หรือจะต้องมีลายมือชื อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือใช้
เครื องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื นใดตามที กฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทําได้จึงจะถือว่าใบ
หน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี

(1) นายทะเบียนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื อนําหนังสือรับรองนี แนบเป็นหลักฐานในการขอยกเว้นภาษีสําหรับปีนั นๆ พร้อมกับการยื นแบบภาษีเงินได้ตามที กฎหมาย
กําหนด ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันสิ นปี ทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(2) นายทะเบียนจะออกและส่งมอบรายงานการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื น เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแนบพร้อมหนังสือ
รับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 

16.1     กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารองรายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวม
จ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนํา
เงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2     กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวมจะได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี รวมทั งต้อง
จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี 
ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ก็ได้ ทั งนี ใน
การดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม

เงื อนไขเพิ มเติม

     บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิ
เรียกร้องผิดนัดชําระหนี และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที เกี ยวข้องกับการรับชําระหนี ด้วยหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นของกองทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม
ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั น โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

      ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไป
รวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฎว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของ
หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท ในวันทําการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั น
(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทําการใด
(3) ในกรณีที มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ความในข้อ 22.1.1 (3) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคง
เหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

22.1.2 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมเปิดตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 22.2.2 เมื อปรากฏข้อเท็จ
จริงที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ
22.1.1 (3) และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

22.1.3 เมื อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัท
จัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.4 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

เงื อนไขพิเศษ : 

• สําหรับเงื อนไขการเลิกกองทุนรวมในข้อ 22.1.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือ
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

• ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับคําสั งให้เลิกกองทุนจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย อาทิเช่น สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คําสั งศาล คําสั งอนุญาโตตุลาการ และหรือกรณีปรากฏเหตุการณ์อื นใดตามที ระบุไว้ใน
โครงการนี 

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาผ่อนผัน ประกาศ กําหนด หรือสั งการเป็น
ประการอื น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรสําหรับการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 
22.2.1 การเลิกกองทุนรวมกรณีที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า
1 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มี
ข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝาก ประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืน เมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม
22.2.2 การเลิกกองทุนรวมกรณีไม่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า
(1) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตาม 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(2) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(3) จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตาม
22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(4) รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม (3) ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(5) ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชักช้า
ทั งนี แนวทางการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
อื นเป็นไปตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการข้อ 20 ข้อกําหนดอื นๆ
เมื อได้ดําเนินการตาม (1) ถึง (5) แล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น
เงื อนไขอื น : 
บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พิจารณา ผ่อนผัน หรือสั งการให้บริษัท
จัดการปฏิบัติเป็นอย่างอื นได้ สําหรับการดําเนินการเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที มีความจําเป็นหรือสมควร

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

เมื อเลิกโครงการแล้วบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เว้นแต่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะพิจารณาผ่อนผัน เห็นชอบ ประกาศ กําหนด แก้ไข
เปลี ยนแปลง หรือสั งการ เป็นอย่างอื น
(1) บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ เพื อดําเนินการคิดคํานวณ รวบรวมทรัพย์สิน จัดทําบัญชี ชําระหนี สิน จําหน่ายและแจกจ่ายทรัพย์สิน
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีของกองทุนให้เสร็จสิ น โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด สั งการ และ/หรือเห็นชอบ
(2) เมื อชําระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน เงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชี และหนี สินทั งหมดของกองทุนเสร็จสิ น
ผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ ตามสัดส่วนจํานวน
หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน
(3) ในกรณีที เจ้าหนี ของกองทุนไม่ได้ยื นคําทวงหนี แก่ผู้ชําระบัญชี หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่ยื น
เช็คต่อธนาคารเพื อให้ใช้เงินตามเช็คที ได้รับเนื องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการ
วางเงินตามจํานวนหนี หรือจํานวนเงินตามเช็ค หรือทรัพย์สินอื น รวมทั งวางเงินประกันค่าฤชาธรรมเนียมไว้ณ สํานักงานวาง
ทรัพย์ตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ และระเบียบเกี ยวกับการวางทรัพย์ และจะแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าหนี หรือผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งมี
ชื อปรากฎในบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนทราบถึงการวางเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับหรือโดยวิธีอื นที มีหลักฐานการตอบรับอีกทั งยังจะดําเนินการใดๆตามความจําเป็นเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้มีสิทธิถอนเงินหรือทรัพย์สินที วางไว้ซึ งเจ้าหนี หรือผู้ถือหน่วยมิได้เรียกเอาภายใน 10 ปี
นับแต่วันถัดจากวันที ได้รับคําบอกกล่าวการวางเงินหรือทรัพย์สินในฐานะที เป็นทรัพย์สินคงค้างของกองทุน
(4) ผู้ชําระบัญชีจะต้องชําระบัญชีให้เสร็จสิ นภายใน 90 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันเลิกกองทุน และเมื อชําระบัญชีเสร็จสิ นแล้ว ผู ้
ชําระบัญชีจะทําการยื นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพร้อมทั งจัดส่งรายงานผลการชําระบัญชีตามแบบที สํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนดต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือ
ทรัพย์สิน หรือไม่ยื นเช็คแก่ธนาคารเพื อให้ใช้เงินตามเช็คที ได้รับเนื องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ชําระ
บัญชีสามารถยื นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนได้เมื อพ้นกําหนด 6 เดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น แต่ทั งนี ต้อง
ไม่เกินหนึ งปีนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น เว้นแต่มีเหตุผลจําเป็นและสมควรโดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย และหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ผู้ชําระบัญชีจะ
จัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  ชั น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที  173/2730, 3233 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทร (02) 7862222 โทรสาร (02) 7862377 
www.uobam.co.th
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

23A, 25th Floor, Asia Centre Building, 173/2730, 3233 South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon, Bangkok
10120, Thailand

Tel : +66 2786 2222

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ
เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และที ปรึกษา (ถ้ามี) มีดังต่อไปนี 

1. (ก)  สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ :

ในการจัดการกองทุน บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)     การบริหารกองทุน

(1.1)     ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนต่อสํานักงาน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก

(1.2)     จัดการกองทุนให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการที ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือ
หน่วยลงทุนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที ประกาศไว้ทั งในปัจจุบันและที 
จะมีแก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(1.3)     นําเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ หรือทรัพย์สินอื น ตามที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อเรื อง “ประเภทของหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน” ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ และซื อขาย จําหน่าย สั งโอน
เปลี ยนแปลงเพิ มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ของกฎหมาย และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน ทั งนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

(1.4)     ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนด

(1.5)     ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายแล้ว หรือยกเลิกหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนจํานวนนั นแล้วแต่กรณี

(1.6)     จัดสรรผลกําไรของกองทุนเพื อจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที กําหนดไว้ใน ข้อ 15 “การกําหนดเวลาและวิธีการ
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน

(1.7)     สงวนสิทธิที จะปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.8)     สงวนสิทธิที จะเลื อนกําหนดการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.9)     สงวนสิทธิที จะรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกัน แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสาร
แห่งหนี ตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.10)   สงวนสิทธิที จะชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

(1.11)   สงวนสิทธิที จะละเว้นไม่ปฏิบัติตามมติของคณะที ปรึกษากองทุน หรือมติของผู้ถือหน่วยลงทุน เมื อบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้จัดการกองทุนมีเหตุอันสมควรเชื อได้ว่ามติดังกล่าว ขัด ฝ่าฝืน กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานอื นใดที มี
อํานาจตามกฎหมาย

(1.12)   เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็น เพื อรักษาผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(1.13)   เปลี ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือ วิธีจัดการกองทุนตามหัวข้อเรื อง "การขอมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

(1.14)   กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย

(1.15)   ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที จะมีแก้ไข
เพิ มเติมต่อไป รวมทั งตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

(1.16)   ดําเนินการเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในข้อ 22 "การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”

(2)     การรับและจ่ายเงินของกองทุน

จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื นใด จากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ของการจัดการของกองทุนตามที กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน
รวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

(3)     การแต่งตั งบุคคลที เกี ยวข้องเพื อการจัดการกองทุน

(3.1)     จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทนตามเงื อนไขใน
การเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง “เงื อนไขการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับอนุญาต
จากสํานักงานก่อน

(3.2)     แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด

(3.3)     จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนที มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

(3.4)     แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อน

(3.5)     แต่งตั งและถอดถอนนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

(3.6)     แต่งตั งและถอดถอนที ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) ที ทําหน้าที เป็นที ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ และ/หรือที 
ปรึกษากองทุน (ถ้ามี) ที ทําหน้าที เป็นที ปรึกษาของกองทุน ตลอดจนให้คําแนะนําในเรื องต่างๆ แก่กองทุน ตามที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร

(4)     การดําเนินการอื นๆ

(4.1)     จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

(4.2)     จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด และเก็บรักษาไว้ซึ งทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุน

(4.3)     จัดทํารายงานเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี ซึ งมีสาระตามที กําหนดไว้ในประกาศสํานักงาน และ
ส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ นปีบัญชี และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้เป็นสถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสําเนาให้เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการเลือกจัดทําและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน ตามปีปฏิทิน ระยะเวลาการส่งรายงานเพื อ
แสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชีจะขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ นปีบัญชี

(4.4)     จัดทํารายงานเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมเปิดทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของปีบัญชีหรือของปีปฏิทิน ซึ งมี
สาระตามที กําหนดไว้ในประกาศสํานักงาน และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
และสํานักงานภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะ
เวลาล่าสุดไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้เป็นสถานที 
ในการซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสําเนาให้เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมเลือกจัดทําและส่งรายงานตามวรรคหนึ งตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะได้รับยกเว้นไม่ต้อง
จัดทําและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลาหกเดือนหลังสําหรับปีบัญชีนั น

(4.5)     จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ. วันสิ นปีบัญชี และส่งให้แก่สํานักงาน
ภายใน 60 วัน นับแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชีนั น

(4.6)     แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ มจํานวนเงินทุนทะเบียน และการแก้ไขเพิ มเติม
จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ทราบภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

(4.7)     ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงาน โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที 
สํานักงานกําหนด ในกรณีที หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย

(4.8)     จัดทํารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานกําหนด ใน
กรณีที มิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานกําหนด และจัดส่งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด

(4.9)    หน้าที อื นใดตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด

1.     (ข) เงื อนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจเปลี ยนบริษัทจัดการได้เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี และเมื อได้รับการอนุมัติ หรือเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1)   เมื อสิ นสุดระยะเวลา และ/หรือเงื อนไขที กําหนดไว้ในโครงการ

2)   ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดําเนินงาน การบริหารจัดการกองทุน หรือมีการ
เปลี ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีอื นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการไม่ประสงค์ที จะปฎิบัติหน้าที ต่อไป บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที ในการจัดการกองทุนต่อไป ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์ที จะรับหน้าที ต่อไป (ลาออก) โดยที ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการจัดหาบริษัท
จัดการรายใหม่ที มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื อทําหน้าที จัดการกองทุนตามที ระบุไว้ในโครงการแทน
บริษัทจัดการภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการ

ในการเปลี ยนตัวบริษัทจัดการหากเป็นกรณีที กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก็ให้ดําเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติหน้าที ต่อไปจนกว่า
จะมีการแต่งตั งบริษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที บริษัทจัดการได้ทําการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็น
บริษัทจัดการตามข้อ (2) ข้างต้นนี จนครบถ้วน แต่กองทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือคณะกรรมการลงทุนไม่
สามารถจัดหาบริษัทจัดการกองทุนรวมอื นใดมารับหน้าที ได้ภายใน 180 วันนับแต่วันที บริษัทจัดการได้ทําการบอกกล่าว บริษัท
จัดการสงวนสิทธิที จะเลิกโครงการโดยถือว่าการดําเนินการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท ์0224239027 

หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ที มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วย
คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1)     สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1.1)     ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุน

(1.2)     บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน

(2)     หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(2.1)     ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งใน
ปัจจุบัน และที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(2.2)     ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน รับเงินต่าง ๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและ
ดําเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื อหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืน
หลักทรัพย์ และเงินอื นใดของกองทุน และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุน ตลอดจนดูแลการเบิก
จ่ายทรัพย์สินของกองทุนให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน

(2.3)     จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจน
รับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ตามคําสั งของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่าหลักฐานถูกต้องแล้ว

(2.4)     รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน ตามจํานวนเงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกจากการ
ขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(2.5)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เนื องจากมีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล

(2.6)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หากเห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถ
จําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุนได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมหรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(2.7)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในกรณีที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนด

(2.8)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที 
วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า

(2.9)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรในการทําธุรกรรมเพื อกองทุนรวมกับบุคคลที เกี ยวข้อง โดย
ธุรกรรมนั นไม่มีราคาตลาดหรือใช้ราคาอื นที ไม่เป็นไปตามราคาตลาดก่อนการทําธุรกรรมในแต่ละครั ง

(2.10)   ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันแทนการชําระหนี 
ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี 

(2.11)   ให้ความเห็นเกี ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการ เพื อประกอบกับข้อมูลอื นๆ ที บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาใน
การจัดทํารายงานดังนี 

1)    รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทินโดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจาก
วันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว

2)    รายงานทุกรอบปีบัญชี โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ นปีบัญชีนั น

(2.12)   รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืน และราคาขายหน่วยลงทุน
ของกองทุน และการคํานวณหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที 
ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง เมื อ
เห็นว่าถูกต้องแล้ว

(2.13)   จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(2.14)   แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น รับเงินปันผล และรับดอกเบี ย
การจองหุ้นเพิ มทุน การเปลี ยนแปลงมูลค่าหุ้น และการเปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดย
ทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์

(2.15)   จัดทํารายงาน และบัญชี ดังต่อไปนี และส่งให้แก่บริษัทจัดการ

1)   รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
การรับเงินปันผล ดอกเบี ย และอื น ๆ
2)   จัดทําบัญชี และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
3)   จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน และรับรองความถูกต้อง
4)   จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุน
5)   จัดทํางบกระทบยอดสําหรับบัญชีเงินฝากที ผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้มีอํานาจลงนาม

(2.16)   แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวม
ทั งประกาศหลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับอื นใดที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน

(2.17)   จัดทํารายงานเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที บริษัทจัดการกระทํา
การหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั งนี ภายใน 5 วัน นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(2.18)   ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชี และเอกสารหลักฐานของกองทุนตามที เห็นสมควรทั งนี จะต้องไม่
เข้ามามีอํานาจต่อการตัดสินใจ และการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

(2.19)   ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสีย
หายจากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้อง
จากทรัพย์สินของกองทุน

(2.20)   ในกรณีที มีการเลิกโครงการ หน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดเมื อผู้ชําระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในช่วงระยะเวลาที การชําระบัญชียังไม่สิ นสุด ผู้ดูแลผล
ประโยชน์จะรับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน

(2.21)   ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลงไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ดูแลผลประโยชน์นั นต้องทําหน้าที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั งหมดของกองทุนนั น ตลอด
จนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่จะเสร็จสิ นและผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันที เว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
จะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

(2.22)   แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล
และหลักฐานที ได้ให้ความเห็นชอบหรือที ได้ให้การรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบโดยพลัน

(2.23)   ทําการรับรองในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื องมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น
จากราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสมาคมตราสารหนี ไทยไม่ถูกต้อง

(2.24)  ทําการรับรองรายละเอียดโครงการที แก้ไขเพิ มเติม ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือสํานักงานกําหนด

(2.25)   ทําการรับรองผลการนับมติ ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ
80

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ

(2.26)   ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที ต้องดูแลการดํารงจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและประกาศ
กําหนด และในกรณีที จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที กําหนดในโครงการหรือประกาศ และบริษัทจัดการไม่ดําเนินการ
ตามประกาศและโครงการ ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที ต้องรายงานให้สํานักงานทราบ

(2.27)   หน้าที อื นใดที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือโดยข้อกําหนดของกฎหมายที เกี ยวข้องเป็นหน้าที ที ผู้
ดูแลผลประโยชน์ต้องกระทํา ทั งนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2.28)   ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศไว้โดยเคร่งครัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานก่อน

(1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน

(2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์
หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์
อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

(3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในการจัดการโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของสํานักงานหรือกรณีอื น
ใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงสัญญา ให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย และประกาศดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าว มีผลให้เป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

(4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

(5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามประกาศสํานักงานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับแต่วันที บริษัท
จัดการตรวจพบหรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงาน และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานทราบ
ภายใน 3 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาต
เปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจาก วันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน

(6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนไปเปิดเผย
หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัท
จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน

(7) กรณีอื น ๆ ตามที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์

เนื องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กําหนดให้กองทุนต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ดังนั นในกรณี
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลง ผู้ดูแลผลประโยชน์นั นต้องทําหน้าที ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์
จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหมดของกองทุนนั นตลอดจนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอน
ทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ น และผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันทีเว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอํานาจตามกฎหมายจะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
เลขที  3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท ์0224239027

และ/หรือ ที บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศต่างๆ หรือที ผ
ดูแลผลประโยชน์ที บริษัทจัดการจะแต่งตั งขึ น

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 
โทร.026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล
ที อยู่ : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท ์026450080  โทรสาร  026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ที อยู่ :  ชั น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที  173/2730, 3233 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทร (02) 7862000 โทรสาร (02) 786237074 
www.uobam.co.th

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เช่นเดียวกับที ได้กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง “สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน”

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :   จะระบุภายหลัง  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(1.1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนของกองทุน (ถ้าม)ี
ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ

(1.2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าวโดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน

(2) หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(2.1) ให้จัดวางเอกสารเผยแพร่ ณ สํานักงานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเกี ยวกับกองทุน รวม
ทั งดําเนินการด้วยความร่วมมือของบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนรวมทั งข้อมูลและเอกสารอันจําเป็น

(2.2) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนและ/
หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน คู่มือการลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูล
เกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่าย หรือเอกสารอื นๆที เกี ยวข้องกับกองทุน

(2.3) รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารที ใช้ในการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสา
รอื นๆที เกี ยวข้อง

(2.4) ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาทิเช่น บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ ว่าตรงกับชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนใน
การทําธุรกรรมกับกองทุน

(2.5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี ตามเงื อนไขที ระบุใน
โครงการ

(2.6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษี และเอกสารอื นใดที เกี ยวข้อง

(2.7) คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามคําสั งบริษัทจัดการ

(2.8) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการแจ้งหรือติดต่อกับผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีความจําเป็นที จะ
ต้องแจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด

(2.9) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น

(2.10) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะต้องปฏิบัติหน้าที ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราช บัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายที เกี ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(2.11) ดําเนินการอื นๆ ตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) สิทธิของที ปรึกษาการลงทุน
ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที เป็นที ปรึกษาการลงทุน ตามสัญญาจัดตั งที ปรึกษาการลงทุน
(2) หน้าที และความรับผิดชอบของที ปรึกษาการลงทุน
(2.1) ให้คําแนะนําและข้อเสนอในเรื องต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุนแก่บริษัทจัดการหรือ
กองทุน ตามที กําหนดในสัญญาที ปรึกษาการลงทุน ทั งนี ที ปรึกษาการลงทุนไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัท
จัดการแต่อย่างใด
(2.2) เก็บรักษาข้อมูลที ได้ล่วงรู้มา อันเนื องจากการปฏิบัติตามสัญญาที ปรึกษาการลงทุนเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้
บุคคลใดๆ ทราบ เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดโดยชัดแจ้งให้เปิดเผย หรือโดยความยินยอมของบริษัทจัดการ
(2.3) พนักงานลูกจ้าง หรือบุคคลอื นใดที ทํางานให้แก่ที ปรึกษาการลงทุนต้องไม่กระทําการซื อขายหลักทรัพย์โดยใช้
ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจซื อขายหลักทรัพย์ของกองทุน
(2.4) ไม่กระทําการใดๆ หรืองดเว้นการกระทําการใดๆ ที ก่อ/อาจก่อให้เกิดข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทุนและ/หรือ
บริษัทจัดการ รวมถึงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที มีอยู่แล้วและที จะมีขึ นในภายหน้าโดยเคร่งครัด
(2.5) ที ปรึกษาการลงทุนจะต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการลดมูลค่าของกองทุนในกรณีที มีความสูญเสีย
ความเสียหาย หรือการลดมูลค่าของกองทุนดังกล่าวเกิดจากการประพฤติมิชอบ ฉ้อฉล ไม่สุจริต ประมาท เลินเล่อ หรือไม่
ประพฤติตามข้อกําหนดหรือเงื อนไขใดๆ ตามที ระบุไว้ในสัญญาที ปรึกษาการลงทุน หรือฝ่าฝืนคําสั งโดยชอบที เป็นลายลักษณ์
อักษรของบริษัทจัดการ

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งผู้เชี ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุน ให้เป็นที ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุนเพื อ
ให้คําแนะนําในเรื องต่างๆที เกี ยวเนื องกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุน เพื อให้บริหารจัดการกองทุนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการอาจจะแต่งตั งขึ นดังกล่าวนั น จะไม่มีอํานาจ
ควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื อบริษัทจัดการแต่งตั งที ปรึกษาการลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการแจ้งชื อที ปรึกษาการลงทุนดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี ยังไม่ได้แต่งตั ง

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งที ปรึกษากองทุน อาทิเช่น ผู้เชี ยวชาญด้านธุรกิจและการลงทุนผู้เชี ยวชาญด้านกฎหมาย ผู้เชี ยวชาญ
ด้านการบริหารความเสี ยง เป็นต้น ให้เป็นที ปรึกษาของกองทุนตลอดจนให้คําแนะนําในเรื องต่างๆ แก่กองทุน เพื อให้การบริหาร
จัดการกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที ปรึกษากองทุนที บริษัทจัดการอาจจะแต่งตั งขึ นดัง
กล่าวนั น จะไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื อบริษัทจัดการแต่งตั งที ปรึกษากองทุนแล้ว
บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งชื อที ปรึกษาดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

 ไม่มี  เนื องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทุกวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน ตามที กําหนดไว้ในหนังสือชี ชวน

อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติ
ตามเงื อนไข และวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไป
ตามเงื อนไขที กําหนดไว้กฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษี
อากรด้วย

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ ในกรณีที กองทุนไม่
สามารถชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ตามหัวข้อเรื อง "การชําระค่ารับซื อคืน สับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

สิทธิในการรับเงินที เกิดจากการขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี 

1. ชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2. ชําระให้กับบริษัทจัดการหรือกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (กองทุนเปิดปลายทาง) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน

3. ชําระให้แก่ทายาทโดยธรรมโดยทางมรดกหรือพินัยกรรม หรือชําระให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม

4. ชําระให้กับผู้จัดการมรดกของผู้ถือหน่วยลงทุนตามคําสั งศาล หรือชําระให้กับบุคคลอื นตามคําสั งศาล หรือตามคําสั งของ
หน่วยงานผู้มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น นายทะเบียนจะ
ไม่รับจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ตามที กฎหมายกําหนด

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้บริษัทจัดการทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมี
มติโดยเสียงข้างมาก หรือมติพิเศษ แล้วแต่กรณี ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที กําหนดไว้ในข้อ
19 “การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ” ของส่วนที  1 ราย
ละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี ตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการตามที กําหนดในข้อ 23 "การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน"

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิและข้อจํากัดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี เว้น
แต่กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได ้
แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น
13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
ตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนไม่สามารถ
นําหน่วยลงทุนไปจํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้
13.7.3 สิทธิในการลงมติเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนแปลงผู้
ดูแลผลประโยชน์เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งสิ นของโครงการจัดการกองทุนและเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
13.7.4 สิทธิในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
การร่วมลงทุนในกองทุนรวมนี ผู้ถือหน่วยได้ตกลงมอบให้บริษัทจัดการดําเนินการบริหารจัดการกองทุนภายใต้การดูแลของผู้
ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะต้องบริหารจัดการและปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการจัดการที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยและบริษัทจัดการอย่าง
เคร่งครัด ดังนั นผู้ถือหน่วยจึงไม่จําเป็นต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา และไม่จําเป็นต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื อการใดๆ เว้นแต่บริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม (แล้วแต่กรณ)ี จะเห็นสมควร

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

(1) โครงการจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ทําการบันทึกชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดใน “ใบคําขอเปิดบัญชี
กองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” และ “ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน” เมื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ครบถ้วนแล้ว

(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน /ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี” ทุกครั งที มีการสั งซื อ
หรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื อเป็นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันทําการถัดจากวันที ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือภายใน 4 วันทําการนับแต่วัน
ทําการถัดจากวันที ซื อขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรกโดยทาง
ไปรษณีย์หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นผู้มอบให้

โดยนายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง หากปรากฏข้อผิดพลาด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ในหนังสือ
รับรองสิทธิที ได้จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนดังกล่าว ไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานําหรือนําไปเป็นประกันมิได้ ซึ ง
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียน การโอน หรือการจํานําหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการให้มีการออกและจัดส่ง “รายงานการถือหน่วยลงทุน” ซึ งได้รับการปรับปรุงรายการ
ให้เป็นปัจจุบัน ณ วันทําการสุดท้ายของรอบ 6 เดือนตามปีปฏิทิน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันทําการสุดท้ายของรอบ 6 เดือนนั นๆ ทางไปรษณีย์

(4) ในกรณีที บัญชีกองทุนใดไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการนานติดต่อ กันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ

(5) นายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนร้องขอและบริษัทจัดการพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ โดยผู้ร้องขอจะต้องดําเนินการดังนี  :

(5.1) กรอกรายละเอียดในใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน

(5.2) ยื นใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที 
ระบุไว้ในหัวข้อเรื อง "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" ในหนังสือชี 
ชวนส่วนโครงการ

(5.3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอ
มากกว่าจํานวนหน่วย ลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน นายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการ
จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุน สําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(5.4) ใบหน่วยลงทุนที ออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ
กําหนด ซึ งจะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการ
และประทับตราสําคัญ หรือจะต้องมีลายมือชื อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือใช้
เครื องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื นใดตามที กฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทําได้จึงจะถือว่าใบ
หน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี

(1) นายทะเบียนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื อนําหนังสือรับรองนี แนบเป็นหลักฐานในการขอยกเว้นภาษีสําหรับปีนั นๆ พร้อมกับการยื นแบบภาษีเงินได้ตามที กฎหมาย
กําหนด ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันสิ นปี ทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(2) นายทะเบียนจะออกและส่งมอบรายงานการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื น เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแนบพร้อมหนังสือ
รับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 

16.1     กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารองรายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวม
จ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนํา
เงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2     กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวมจะได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี รวมทั งต้อง
จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี 
ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ก็ได้ ทั งนี ใน
การดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม

เงื อนไขเพิ มเติม

     บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิ
เรียกร้องผิดนัดชําระหนี และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที เกี ยวข้องกับการรับชําระหนี ด้วยหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นของกองทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม
ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั น โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

      ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไป
รวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฎว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของ
หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท ในวันทําการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั น
(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทําการใด
(3) ในกรณีที มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ความในข้อ 22.1.1 (3) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคง
เหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

22.1.2 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมเปิดตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 22.2.2 เมื อปรากฏข้อเท็จ
จริงที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ
22.1.1 (3) และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

22.1.3 เมื อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัท
จัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.4 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

เงื อนไขพิเศษ : 

• สําหรับเงื อนไขการเลิกกองทุนรวมในข้อ 22.1.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือ
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

• ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับคําสั งให้เลิกกองทุนจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย อาทิเช่น สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คําสั งศาล คําสั งอนุญาโตตุลาการ และหรือกรณีปรากฏเหตุการณ์อื นใดตามที ระบุไว้ใน
โครงการนี 

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาผ่อนผัน ประกาศ กําหนด หรือสั งการเป็น
ประการอื น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรสําหรับการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 
22.2.1 การเลิกกองทุนรวมกรณีที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า
1 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มี
ข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝาก ประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืน เมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม
22.2.2 การเลิกกองทุนรวมกรณีไม่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า
(1) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตาม 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(2) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(3) จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตาม
22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(4) รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม (3) ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(5) ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชักช้า
ทั งนี แนวทางการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
อื นเป็นไปตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการข้อ 20 ข้อกําหนดอื นๆ
เมื อได้ดําเนินการตาม (1) ถึง (5) แล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น
เงื อนไขอื น : 
บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พิจารณา ผ่อนผัน หรือสั งการให้บริษัท
จัดการปฏิบัติเป็นอย่างอื นได้ สําหรับการดําเนินการเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที มีความจําเป็นหรือสมควร

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

เมื อเลิกโครงการแล้วบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เว้นแต่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะพิจารณาผ่อนผัน เห็นชอบ ประกาศ กําหนด แก้ไข
เปลี ยนแปลง หรือสั งการ เป็นอย่างอื น
(1) บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ เพื อดําเนินการคิดคํานวณ รวบรวมทรัพย์สิน จัดทําบัญชี ชําระหนี สิน จําหน่ายและแจกจ่ายทรัพย์สิน
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีของกองทุนให้เสร็จสิ น โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด สั งการ และ/หรือเห็นชอบ
(2) เมื อชําระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน เงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชี และหนี สินทั งหมดของกองทุนเสร็จสิ น
ผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ ตามสัดส่วนจํานวน
หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน
(3) ในกรณีที เจ้าหนี ของกองทุนไม่ได้ยื นคําทวงหนี แก่ผู้ชําระบัญชี หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่ยื น
เช็คต่อธนาคารเพื อให้ใช้เงินตามเช็คที ได้รับเนื องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการ
วางเงินตามจํานวนหนี หรือจํานวนเงินตามเช็ค หรือทรัพย์สินอื น รวมทั งวางเงินประกันค่าฤชาธรรมเนียมไว้ณ สํานักงานวาง
ทรัพย์ตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ และระเบียบเกี ยวกับการวางทรัพย์ และจะแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าหนี หรือผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งมี
ชื อปรากฎในบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนทราบถึงการวางเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับหรือโดยวิธีอื นที มีหลักฐานการตอบรับอีกทั งยังจะดําเนินการใดๆตามความจําเป็นเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้มีสิทธิถอนเงินหรือทรัพย์สินที วางไว้ซึ งเจ้าหนี หรือผู้ถือหน่วยมิได้เรียกเอาภายใน 10 ปี
นับแต่วันถัดจากวันที ได้รับคําบอกกล่าวการวางเงินหรือทรัพย์สินในฐานะที เป็นทรัพย์สินคงค้างของกองทุน
(4) ผู้ชําระบัญชีจะต้องชําระบัญชีให้เสร็จสิ นภายใน 90 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันเลิกกองทุน และเมื อชําระบัญชีเสร็จสิ นแล้ว ผู ้
ชําระบัญชีจะทําการยื นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพร้อมทั งจัดส่งรายงานผลการชําระบัญชีตามแบบที สํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนดต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือ
ทรัพย์สิน หรือไม่ยื นเช็คแก่ธนาคารเพื อให้ใช้เงินตามเช็คที ได้รับเนื องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ชําระ
บัญชีสามารถยื นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนได้เมื อพ้นกําหนด 6 เดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น แต่ทั งนี ต้อง
ไม่เกินหนึ งปีนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น เว้นแต่มีเหตุผลจําเป็นและสมควรโดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย และหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ผู้ชําระบัญชีจะ
จัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  ชั น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที  173/2730, 3233 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทร (02) 7862222 โทรสาร (02) 7862377 
www.uobam.co.th
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

23A, 25th Floor, Asia Centre Building, 173/2730, 3233 South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon, Bangkok
10120, Thailand

Tel : +66 2786 2222

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ
เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และที ปรึกษา (ถ้ามี) มีดังต่อไปนี 

1. (ก)  สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ :

ในการจัดการกองทุน บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)     การบริหารกองทุน

(1.1)     ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนต่อสํานักงาน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก

(1.2)     จัดการกองทุนให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการที ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือ
หน่วยลงทุนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที ประกาศไว้ทั งในปัจจุบันและที 
จะมีแก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(1.3)     นําเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ หรือทรัพย์สินอื น ตามที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อเรื อง “ประเภทของหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน” ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ และซื อขาย จําหน่าย สั งโอน
เปลี ยนแปลงเพิ มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ของกฎหมาย และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน ทั งนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

(1.4)     ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนด

(1.5)     ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายแล้ว หรือยกเลิกหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนจํานวนนั นแล้วแต่กรณี

(1.6)     จัดสรรผลกําไรของกองทุนเพื อจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที กําหนดไว้ใน ข้อ 15 “การกําหนดเวลาและวิธีการ
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน

(1.7)     สงวนสิทธิที จะปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.8)     สงวนสิทธิที จะเลื อนกําหนดการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.9)     สงวนสิทธิที จะรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกัน แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสาร
แห่งหนี ตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.10)   สงวนสิทธิที จะชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

(1.11)   สงวนสิทธิที จะละเว้นไม่ปฏิบัติตามมติของคณะที ปรึกษากองทุน หรือมติของผู้ถือหน่วยลงทุน เมื อบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้จัดการกองทุนมีเหตุอันสมควรเชื อได้ว่ามติดังกล่าว ขัด ฝ่าฝืน กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานอื นใดที มี
อํานาจตามกฎหมาย

(1.12)   เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็น เพื อรักษาผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(1.13)   เปลี ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือ วิธีจัดการกองทุนตามหัวข้อเรื อง "การขอมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

(1.14)   กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย

(1.15)   ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที จะมีแก้ไข
เพิ มเติมต่อไป รวมทั งตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

(1.16)   ดําเนินการเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในข้อ 22 "การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”

(2)     การรับและจ่ายเงินของกองทุน

จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื นใด จากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ของการจัดการของกองทุนตามที กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน
รวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

(3)     การแต่งตั งบุคคลที เกี ยวข้องเพื อการจัดการกองทุน

(3.1)     จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทนตามเงื อนไขใน
การเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง “เงื อนไขการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับอนุญาต
จากสํานักงานก่อน

(3.2)     แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด

(3.3)     จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนที มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

(3.4)     แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อน

(3.5)     แต่งตั งและถอดถอนนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

(3.6)     แต่งตั งและถอดถอนที ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) ที ทําหน้าที เป็นที ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ และ/หรือที 
ปรึกษากองทุน (ถ้ามี) ที ทําหน้าที เป็นที ปรึกษาของกองทุน ตลอดจนให้คําแนะนําในเรื องต่างๆ แก่กองทุน ตามที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร

(4)     การดําเนินการอื นๆ

(4.1)     จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

(4.2)     จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด และเก็บรักษาไว้ซึ งทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุน

(4.3)     จัดทํารายงานเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี ซึ งมีสาระตามที กําหนดไว้ในประกาศสํานักงาน และ
ส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ นปีบัญชี และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้เป็นสถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสําเนาให้เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการเลือกจัดทําและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน ตามปีปฏิทิน ระยะเวลาการส่งรายงานเพื อ
แสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชีจะขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ นปีบัญชี

(4.4)     จัดทํารายงานเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมเปิดทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของปีบัญชีหรือของปีปฏิทิน ซึ งมี
สาระตามที กําหนดไว้ในประกาศสํานักงาน และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
และสํานักงานภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะ
เวลาล่าสุดไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้เป็นสถานที 
ในการซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสําเนาให้เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมเลือกจัดทําและส่งรายงานตามวรรคหนึ งตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะได้รับยกเว้นไม่ต้อง
จัดทําและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลาหกเดือนหลังสําหรับปีบัญชีนั น

(4.5)     จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ. วันสิ นปีบัญชี และส่งให้แก่สํานักงาน
ภายใน 60 วัน นับแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชีนั น

(4.6)     แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ มจํานวนเงินทุนทะเบียน และการแก้ไขเพิ มเติม
จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ทราบภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

(4.7)     ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงาน โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที 
สํานักงานกําหนด ในกรณีที หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย

(4.8)     จัดทํารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานกําหนด ใน
กรณีที มิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานกําหนด และจัดส่งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด

(4.9)    หน้าที อื นใดตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด

1.     (ข) เงื อนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจเปลี ยนบริษัทจัดการได้เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี และเมื อได้รับการอนุมัติ หรือเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1)   เมื อสิ นสุดระยะเวลา และ/หรือเงื อนไขที กําหนดไว้ในโครงการ

2)   ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดําเนินงาน การบริหารจัดการกองทุน หรือมีการ
เปลี ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีอื นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการไม่ประสงค์ที จะปฎิบัติหน้าที ต่อไป บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที ในการจัดการกองทุนต่อไป ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์ที จะรับหน้าที ต่อไป (ลาออก) โดยที ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการจัดหาบริษัท
จัดการรายใหม่ที มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื อทําหน้าที จัดการกองทุนตามที ระบุไว้ในโครงการแทน
บริษัทจัดการภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการ

ในการเปลี ยนตัวบริษัทจัดการหากเป็นกรณีที กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก็ให้ดําเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติหน้าที ต่อไปจนกว่า
จะมีการแต่งตั งบริษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที บริษัทจัดการได้ทําการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็น
บริษัทจัดการตามข้อ (2) ข้างต้นนี จนครบถ้วน แต่กองทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือคณะกรรมการลงทุนไม่
สามารถจัดหาบริษัทจัดการกองทุนรวมอื นใดมารับหน้าที ได้ภายใน 180 วันนับแต่วันที บริษัทจัดการได้ทําการบอกกล่าว บริษัท
จัดการสงวนสิทธิที จะเลิกโครงการโดยถือว่าการดําเนินการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท ์0224239027 

หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ที มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วย
คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1)     สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1.1)     ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุน

(1.2)     บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน

(2)     หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(2.1)     ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งใน
ปัจจุบัน และที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(2.2)     ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน รับเงินต่าง ๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและ
ดําเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื อหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืน
หลักทรัพย์ และเงินอื นใดของกองทุน และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุน ตลอดจนดูแลการเบิก
จ่ายทรัพย์สินของกองทุนให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน

(2.3)     จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจน
รับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ตามคําสั งของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่าหลักฐานถูกต้องแล้ว

(2.4)     รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน ตามจํานวนเงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกจากการ
ขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(2.5)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เนื องจากมีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล

(2.6)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หากเห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถ
จําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุนได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมหรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(2.7)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในกรณีที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนด

(2.8)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที 
วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า

(2.9)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรในการทําธุรกรรมเพื อกองทุนรวมกับบุคคลที เกี ยวข้อง โดย
ธุรกรรมนั นไม่มีราคาตลาดหรือใช้ราคาอื นที ไม่เป็นไปตามราคาตลาดก่อนการทําธุรกรรมในแต่ละครั ง

(2.10)   ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันแทนการชําระหนี 
ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี 

(2.11)   ให้ความเห็นเกี ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการ เพื อประกอบกับข้อมูลอื นๆ ที บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาใน
การจัดทํารายงานดังนี 

1)    รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทินโดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจาก
วันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว

2)    รายงานทุกรอบปีบัญชี โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ นปีบัญชีนั น

(2.12)   รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืน และราคาขายหน่วยลงทุน
ของกองทุน และการคํานวณหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที 
ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง เมื อ
เห็นว่าถูกต้องแล้ว

(2.13)   จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(2.14)   แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น รับเงินปันผล และรับดอกเบี ย
การจองหุ้นเพิ มทุน การเปลี ยนแปลงมูลค่าหุ้น และการเปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดย
ทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์

(2.15)   จัดทํารายงาน และบัญชี ดังต่อไปนี และส่งให้แก่บริษัทจัดการ

1)   รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
การรับเงินปันผล ดอกเบี ย และอื น ๆ
2)   จัดทําบัญชี และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
3)   จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน และรับรองความถูกต้อง
4)   จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุน
5)   จัดทํางบกระทบยอดสําหรับบัญชีเงินฝากที ผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้มีอํานาจลงนาม

(2.16)   แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวม
ทั งประกาศหลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับอื นใดที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน

(2.17)   จัดทํารายงานเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที บริษัทจัดการกระทํา
การหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั งนี ภายใน 5 วัน นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(2.18)   ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชี และเอกสารหลักฐานของกองทุนตามที เห็นสมควรทั งนี จะต้องไม่
เข้ามามีอํานาจต่อการตัดสินใจ และการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

(2.19)   ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสีย
หายจากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้อง
จากทรัพย์สินของกองทุน

(2.20)   ในกรณีที มีการเลิกโครงการ หน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดเมื อผู้ชําระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในช่วงระยะเวลาที การชําระบัญชียังไม่สิ นสุด ผู้ดูแลผล
ประโยชน์จะรับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน

(2.21)   ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลงไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ดูแลผลประโยชน์นั นต้องทําหน้าที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั งหมดของกองทุนนั น ตลอด
จนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่จะเสร็จสิ นและผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันที เว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
จะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

(2.22)   แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล
และหลักฐานที ได้ให้ความเห็นชอบหรือที ได้ให้การรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบโดยพลัน

(2.23)   ทําการรับรองในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื องมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น
จากราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสมาคมตราสารหนี ไทยไม่ถูกต้อง

(2.24)  ทําการรับรองรายละเอียดโครงการที แก้ไขเพิ มเติม ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือสํานักงานกําหนด

(2.25)   ทําการรับรองผลการนับมติ ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ
80

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ

(2.26)   ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที ต้องดูแลการดํารงจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและประกาศ
กําหนด และในกรณีที จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที กําหนดในโครงการหรือประกาศ และบริษัทจัดการไม่ดําเนินการ
ตามประกาศและโครงการ ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที ต้องรายงานให้สํานักงานทราบ

(2.27)   หน้าที อื นใดที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือโดยข้อกําหนดของกฎหมายที เกี ยวข้องเป็นหน้าที ที ผู้
ดูแลผลประโยชน์ต้องกระทํา ทั งนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2.28)   ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศไว้โดยเคร่งครัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานก่อน

(1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน

(2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์
หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์
อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

(3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในการจัดการโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของสํานักงานหรือกรณีอื น
ใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงสัญญา ให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย และประกาศดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าว มีผลให้เป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

(4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

(5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามประกาศสํานักงานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับแต่วันที บริษัท
จัดการตรวจพบหรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงาน และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานทราบ
ภายใน 3 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาต
เปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจาก วันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน

(6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนไปเปิดเผย
หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัท
จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน

(7) กรณีอื น ๆ ตามที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์

เนื องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กําหนดให้กองทุนต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ดังนั นในกรณี
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลง ผู้ดูแลผลประโยชน์นั นต้องทําหน้าที ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์
จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหมดของกองทุนนั นตลอดจนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอน
ทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ น และผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันทีเว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอํานาจตามกฎหมายจะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
เลขที  3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท ์0224239027

และ/หรือ ที บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศต่างๆ หรือที ผ
ดูแลผลประโยชน์ที บริษัทจัดการจะแต่งตั งขึ น

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 
โทร.026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล
ที อยู่ : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท ์026450080  โทรสาร  026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ที อยู่ :  ชั น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที  173/2730, 3233 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทร (02) 7862000 โทรสาร (02) 786237074 
www.uobam.co.th

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เช่นเดียวกับที ได้กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง “สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน”

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :   จะระบุภายหลัง  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(1.1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนของกองทุน (ถ้าม)ี
ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ

(1.2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าวโดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน

(2) หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(2.1) ให้จัดวางเอกสารเผยแพร่ ณ สํานักงานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเกี ยวกับกองทุน รวม
ทั งดําเนินการด้วยความร่วมมือของบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนรวมทั งข้อมูลและเอกสารอันจําเป็น

(2.2) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนและ/
หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน คู่มือการลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูล
เกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่าย หรือเอกสารอื นๆที เกี ยวข้องกับกองทุน

(2.3) รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารที ใช้ในการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสา
รอื นๆที เกี ยวข้อง

(2.4) ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาทิเช่น บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ ว่าตรงกับชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนใน
การทําธุรกรรมกับกองทุน

(2.5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี ตามเงื อนไขที ระบุใน
โครงการ

(2.6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษี และเอกสารอื นใดที เกี ยวข้อง

(2.7) คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามคําสั งบริษัทจัดการ

(2.8) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการแจ้งหรือติดต่อกับผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีความจําเป็นที จะ
ต้องแจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด

(2.9) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น

(2.10) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะต้องปฏิบัติหน้าที ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราช บัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายที เกี ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(2.11) ดําเนินการอื นๆ ตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) สิทธิของที ปรึกษาการลงทุน
ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที เป็นที ปรึกษาการลงทุน ตามสัญญาจัดตั งที ปรึกษาการลงทุน
(2) หน้าที และความรับผิดชอบของที ปรึกษาการลงทุน
(2.1) ให้คําแนะนําและข้อเสนอในเรื องต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุนแก่บริษัทจัดการหรือ
กองทุน ตามที กําหนดในสัญญาที ปรึกษาการลงทุน ทั งนี ที ปรึกษาการลงทุนไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัท
จัดการแต่อย่างใด
(2.2) เก็บรักษาข้อมูลที ได้ล่วงรู้มา อันเนื องจากการปฏิบัติตามสัญญาที ปรึกษาการลงทุนเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้
บุคคลใดๆ ทราบ เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดโดยชัดแจ้งให้เปิดเผย หรือโดยความยินยอมของบริษัทจัดการ
(2.3) พนักงานลูกจ้าง หรือบุคคลอื นใดที ทํางานให้แก่ที ปรึกษาการลงทุนต้องไม่กระทําการซื อขายหลักทรัพย์โดยใช้
ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจซื อขายหลักทรัพย์ของกองทุน
(2.4) ไม่กระทําการใดๆ หรืองดเว้นการกระทําการใดๆ ที ก่อ/อาจก่อให้เกิดข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทุนและ/หรือ
บริษัทจัดการ รวมถึงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที มีอยู่แล้วและที จะมีขึ นในภายหน้าโดยเคร่งครัด
(2.5) ที ปรึกษาการลงทุนจะต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการลดมูลค่าของกองทุนในกรณีที มีความสูญเสีย
ความเสียหาย หรือการลดมูลค่าของกองทุนดังกล่าวเกิดจากการประพฤติมิชอบ ฉ้อฉล ไม่สุจริต ประมาท เลินเล่อ หรือไม่
ประพฤติตามข้อกําหนดหรือเงื อนไขใดๆ ตามที ระบุไว้ในสัญญาที ปรึกษาการลงทุน หรือฝ่าฝืนคําสั งโดยชอบที เป็นลายลักษณ์
อักษรของบริษัทจัดการ

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งผู้เชี ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุน ให้เป็นที ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุนเพื อ
ให้คําแนะนําในเรื องต่างๆที เกี ยวเนื องกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุน เพื อให้บริหารจัดการกองทุนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการอาจจะแต่งตั งขึ นดังกล่าวนั น จะไม่มีอํานาจ
ควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื อบริษัทจัดการแต่งตั งที ปรึกษาการลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการแจ้งชื อที ปรึกษาการลงทุนดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี ยังไม่ได้แต่งตั ง

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งที ปรึกษากองทุน อาทิเช่น ผู้เชี ยวชาญด้านธุรกิจและการลงทุนผู้เชี ยวชาญด้านกฎหมาย ผู้เชี ยวชาญ
ด้านการบริหารความเสี ยง เป็นต้น ให้เป็นที ปรึกษาของกองทุนตลอดจนให้คําแนะนําในเรื องต่างๆ แก่กองทุน เพื อให้การบริหาร
จัดการกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที ปรึกษากองทุนที บริษัทจัดการอาจจะแต่งตั งขึ นดัง
กล่าวนั น จะไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื อบริษัทจัดการแต่งตั งที ปรึกษากองทุนแล้ว
บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งชื อที ปรึกษาดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

 ไม่มี  เนื องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทุกวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน ตามที กําหนดไว้ในหนังสือชี ชวน

อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติ
ตามเงื อนไข และวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไป
ตามเงื อนไขที กําหนดไว้กฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษี
อากรด้วย

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ ในกรณีที กองทุนไม่
สามารถชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ตามหัวข้อเรื อง "การชําระค่ารับซื อคืน สับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

สิทธิในการรับเงินที เกิดจากการขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี 

1. ชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2. ชําระให้กับบริษัทจัดการหรือกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (กองทุนเปิดปลายทาง) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน

3. ชําระให้แก่ทายาทโดยธรรมโดยทางมรดกหรือพินัยกรรม หรือชําระให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม

4. ชําระให้กับผู้จัดการมรดกของผู้ถือหน่วยลงทุนตามคําสั งศาล หรือชําระให้กับบุคคลอื นตามคําสั งศาล หรือตามคําสั งของ
หน่วยงานผู้มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น นายทะเบียนจะ
ไม่รับจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ตามที กฎหมายกําหนด

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้บริษัทจัดการทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมี
มติโดยเสียงข้างมาก หรือมติพิเศษ แล้วแต่กรณี ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที กําหนดไว้ในข้อ
19 “การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ” ของส่วนที  1 ราย
ละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี ตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการตามที กําหนดในข้อ 23 "การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน"

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิและข้อจํากัดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี เว้น
แต่กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได ้
แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น
13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
ตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนไม่สามารถ
นําหน่วยลงทุนไปจํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้
13.7.3 สิทธิในการลงมติเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนแปลงผู้
ดูแลผลประโยชน์เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งสิ นของโครงการจัดการกองทุนและเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
13.7.4 สิทธิในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
การร่วมลงทุนในกองทุนรวมนี ผู้ถือหน่วยได้ตกลงมอบให้บริษัทจัดการดําเนินการบริหารจัดการกองทุนภายใต้การดูแลของผู้
ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะต้องบริหารจัดการและปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการจัดการที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยและบริษัทจัดการอย่าง
เคร่งครัด ดังนั นผู้ถือหน่วยจึงไม่จําเป็นต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา และไม่จําเป็นต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื อการใดๆ เว้นแต่บริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม (แล้วแต่กรณ)ี จะเห็นสมควร

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

(1) โครงการจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ทําการบันทึกชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดใน “ใบคําขอเปิดบัญชี
กองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” และ “ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน” เมื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ครบถ้วนแล้ว

(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน /ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี” ทุกครั งที มีการสั งซื อ
หรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื อเป็นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันทําการถัดจากวันที ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือภายใน 4 วันทําการนับแต่วัน
ทําการถัดจากวันที ซื อขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรกโดยทาง
ไปรษณีย์หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นผู้มอบให้

โดยนายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง หากปรากฏข้อผิดพลาด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ในหนังสือ
รับรองสิทธิที ได้จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนดังกล่าว ไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานําหรือนําไปเป็นประกันมิได้ ซึ ง
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียน การโอน หรือการจํานําหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการให้มีการออกและจัดส่ง “รายงานการถือหน่วยลงทุน” ซึ งได้รับการปรับปรุงรายการ
ให้เป็นปัจจุบัน ณ วันทําการสุดท้ายของรอบ 6 เดือนตามปีปฏิทิน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันทําการสุดท้ายของรอบ 6 เดือนนั นๆ ทางไปรษณีย์

(4) ในกรณีที บัญชีกองทุนใดไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการนานติดต่อ กันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ

(5) นายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนร้องขอและบริษัทจัดการพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ โดยผู้ร้องขอจะต้องดําเนินการดังนี  :

(5.1) กรอกรายละเอียดในใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน

(5.2) ยื นใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที 
ระบุไว้ในหัวข้อเรื อง "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" ในหนังสือชี 
ชวนส่วนโครงการ

(5.3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอ
มากกว่าจํานวนหน่วย ลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน นายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการ
จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุน สําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(5.4) ใบหน่วยลงทุนที ออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ
กําหนด ซึ งจะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการ
และประทับตราสําคัญ หรือจะต้องมีลายมือชื อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือใช้
เครื องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื นใดตามที กฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทําได้จึงจะถือว่าใบ
หน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี

(1) นายทะเบียนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื อนําหนังสือรับรองนี แนบเป็นหลักฐานในการขอยกเว้นภาษีสําหรับปีนั นๆ พร้อมกับการยื นแบบภาษีเงินได้ตามที กฎหมาย
กําหนด ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันสิ นปี ทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(2) นายทะเบียนจะออกและส่งมอบรายงานการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื น เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแนบพร้อมหนังสือ
รับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 

16.1     กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารองรายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวม
จ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนํา
เงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2     กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวมจะได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี รวมทั งต้อง
จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี 
ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ก็ได้ ทั งนี ใน
การดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม

เงื อนไขเพิ มเติม

     บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิ
เรียกร้องผิดนัดชําระหนี และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที เกี ยวข้องกับการรับชําระหนี ด้วยหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นของกองทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม
ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั น โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

      ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไป
รวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฎว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของ
หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท ในวันทําการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั น
(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทําการใด
(3) ในกรณีที มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ความในข้อ 22.1.1 (3) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคง
เหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

22.1.2 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมเปิดตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 22.2.2 เมื อปรากฏข้อเท็จ
จริงที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ
22.1.1 (3) และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

22.1.3 เมื อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัท
จัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.4 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

เงื อนไขพิเศษ : 

• สําหรับเงื อนไขการเลิกกองทุนรวมในข้อ 22.1.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือ
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

• ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับคําสั งให้เลิกกองทุนจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย อาทิเช่น สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คําสั งศาล คําสั งอนุญาโตตุลาการ และหรือกรณีปรากฏเหตุการณ์อื นใดตามที ระบุไว้ใน
โครงการนี 

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาผ่อนผัน ประกาศ กําหนด หรือสั งการเป็น
ประการอื น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรสําหรับการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 
22.2.1 การเลิกกองทุนรวมกรณีที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า
1 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มี
ข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝาก ประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืน เมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม
22.2.2 การเลิกกองทุนรวมกรณีไม่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า
(1) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตาม 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(2) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(3) จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตาม
22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(4) รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม (3) ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(5) ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชักช้า
ทั งนี แนวทางการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
อื นเป็นไปตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการข้อ 20 ข้อกําหนดอื นๆ
เมื อได้ดําเนินการตาม (1) ถึง (5) แล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น
เงื อนไขอื น : 
บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พิจารณา ผ่อนผัน หรือสั งการให้บริษัท
จัดการปฏิบัติเป็นอย่างอื นได้ สําหรับการดําเนินการเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที มีความจําเป็นหรือสมควร

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

เมื อเลิกโครงการแล้วบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เว้นแต่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะพิจารณาผ่อนผัน เห็นชอบ ประกาศ กําหนด แก้ไข
เปลี ยนแปลง หรือสั งการ เป็นอย่างอื น
(1) บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ เพื อดําเนินการคิดคํานวณ รวบรวมทรัพย์สิน จัดทําบัญชี ชําระหนี สิน จําหน่ายและแจกจ่ายทรัพย์สิน
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีของกองทุนให้เสร็จสิ น โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด สั งการ และ/หรือเห็นชอบ
(2) เมื อชําระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน เงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชี และหนี สินทั งหมดของกองทุนเสร็จสิ น
ผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ ตามสัดส่วนจํานวน
หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน
(3) ในกรณีที เจ้าหนี ของกองทุนไม่ได้ยื นคําทวงหนี แก่ผู้ชําระบัญชี หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่ยื น
เช็คต่อธนาคารเพื อให้ใช้เงินตามเช็คที ได้รับเนื องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการ
วางเงินตามจํานวนหนี หรือจํานวนเงินตามเช็ค หรือทรัพย์สินอื น รวมทั งวางเงินประกันค่าฤชาธรรมเนียมไว้ณ สํานักงานวาง
ทรัพย์ตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ และระเบียบเกี ยวกับการวางทรัพย์ และจะแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าหนี หรือผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งมี
ชื อปรากฎในบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนทราบถึงการวางเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับหรือโดยวิธีอื นที มีหลักฐานการตอบรับอีกทั งยังจะดําเนินการใดๆตามความจําเป็นเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้มีสิทธิถอนเงินหรือทรัพย์สินที วางไว้ซึ งเจ้าหนี หรือผู้ถือหน่วยมิได้เรียกเอาภายใน 10 ปี
นับแต่วันถัดจากวันที ได้รับคําบอกกล่าวการวางเงินหรือทรัพย์สินในฐานะที เป็นทรัพย์สินคงค้างของกองทุน
(4) ผู้ชําระบัญชีจะต้องชําระบัญชีให้เสร็จสิ นภายใน 90 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันเลิกกองทุน และเมื อชําระบัญชีเสร็จสิ นแล้ว ผู ้
ชําระบัญชีจะทําการยื นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพร้อมทั งจัดส่งรายงานผลการชําระบัญชีตามแบบที สํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนดต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือ
ทรัพย์สิน หรือไม่ยื นเช็คแก่ธนาคารเพื อให้ใช้เงินตามเช็คที ได้รับเนื องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ชําระ
บัญชีสามารถยื นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนได้เมื อพ้นกําหนด 6 เดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น แต่ทั งนี ต้อง
ไม่เกินหนึ งปีนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น เว้นแต่มีเหตุผลจําเป็นและสมควรโดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย และหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ผู้ชําระบัญชีจะ
จัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  ชั น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที  173/2730, 3233 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทร (02) 7862222 โทรสาร (02) 7862377 
www.uobam.co.th
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

23A, 25th Floor, Asia Centre Building, 173/2730, 3233 South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon, Bangkok
10120, Thailand

Tel : +66 2786 2222

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ
เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และที ปรึกษา (ถ้ามี) มีดังต่อไปนี 

1. (ก)  สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ :

ในการจัดการกองทุน บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)     การบริหารกองทุน

(1.1)     ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนต่อสํานักงาน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก

(1.2)     จัดการกองทุนให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการที ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือ
หน่วยลงทุนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที ประกาศไว้ทั งในปัจจุบันและที 
จะมีแก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(1.3)     นําเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ หรือทรัพย์สินอื น ตามที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อเรื อง “ประเภทของหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน” ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ และซื อขาย จําหน่าย สั งโอน
เปลี ยนแปลงเพิ มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ของกฎหมาย และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน ทั งนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

(1.4)     ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนด

(1.5)     ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายแล้ว หรือยกเลิกหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนจํานวนนั นแล้วแต่กรณี

(1.6)     จัดสรรผลกําไรของกองทุนเพื อจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที กําหนดไว้ใน ข้อ 15 “การกําหนดเวลาและวิธีการ
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน

(1.7)     สงวนสิทธิที จะปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.8)     สงวนสิทธิที จะเลื อนกําหนดการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.9)     สงวนสิทธิที จะรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกัน แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสาร
แห่งหนี ตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.10)   สงวนสิทธิที จะชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

(1.11)   สงวนสิทธิที จะละเว้นไม่ปฏิบัติตามมติของคณะที ปรึกษากองทุน หรือมติของผู้ถือหน่วยลงทุน เมื อบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้จัดการกองทุนมีเหตุอันสมควรเชื อได้ว่ามติดังกล่าว ขัด ฝ่าฝืน กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานอื นใดที มี
อํานาจตามกฎหมาย

(1.12)   เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็น เพื อรักษาผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(1.13)   เปลี ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือ วิธีจัดการกองทุนตามหัวข้อเรื อง "การขอมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

(1.14)   กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย

(1.15)   ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที จะมีแก้ไข
เพิ มเติมต่อไป รวมทั งตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

(1.16)   ดําเนินการเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในข้อ 22 "การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”

(2)     การรับและจ่ายเงินของกองทุน

จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื นใด จากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ของการจัดการของกองทุนตามที กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน
รวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

(3)     การแต่งตั งบุคคลที เกี ยวข้องเพื อการจัดการกองทุน

(3.1)     จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทนตามเงื อนไขใน
การเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง “เงื อนไขการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับอนุญาต
จากสํานักงานก่อน

(3.2)     แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด

(3.3)     จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนที มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

(3.4)     แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อน

(3.5)     แต่งตั งและถอดถอนนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

(3.6)     แต่งตั งและถอดถอนที ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) ที ทําหน้าที เป็นที ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ และ/หรือที 
ปรึกษากองทุน (ถ้ามี) ที ทําหน้าที เป็นที ปรึกษาของกองทุน ตลอดจนให้คําแนะนําในเรื องต่างๆ แก่กองทุน ตามที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร

(4)     การดําเนินการอื นๆ

(4.1)     จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

(4.2)     จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด และเก็บรักษาไว้ซึ งทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุน

(4.3)     จัดทํารายงานเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี ซึ งมีสาระตามที กําหนดไว้ในประกาศสํานักงาน และ
ส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ นปีบัญชี และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้เป็นสถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสําเนาให้เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการเลือกจัดทําและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน ตามปีปฏิทิน ระยะเวลาการส่งรายงานเพื อ
แสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชีจะขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ นปีบัญชี

(4.4)     จัดทํารายงานเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมเปิดทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของปีบัญชีหรือของปีปฏิทิน ซึ งมี
สาระตามที กําหนดไว้ในประกาศสํานักงาน และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
และสํานักงานภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะ
เวลาล่าสุดไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้เป็นสถานที 
ในการซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสําเนาให้เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมเลือกจัดทําและส่งรายงานตามวรรคหนึ งตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะได้รับยกเว้นไม่ต้อง
จัดทําและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลาหกเดือนหลังสําหรับปีบัญชีนั น

(4.5)     จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ. วันสิ นปีบัญชี และส่งให้แก่สํานักงาน
ภายใน 60 วัน นับแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชีนั น

(4.6)     แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ มจํานวนเงินทุนทะเบียน และการแก้ไขเพิ มเติม
จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ทราบภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

(4.7)     ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงาน โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที 
สํานักงานกําหนด ในกรณีที หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย

(4.8)     จัดทํารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานกําหนด ใน
กรณีที มิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานกําหนด และจัดส่งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด

(4.9)    หน้าที อื นใดตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด

1.     (ข) เงื อนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจเปลี ยนบริษัทจัดการได้เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี และเมื อได้รับการอนุมัติ หรือเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1)   เมื อสิ นสุดระยะเวลา และ/หรือเงื อนไขที กําหนดไว้ในโครงการ

2)   ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดําเนินงาน การบริหารจัดการกองทุน หรือมีการ
เปลี ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีอื นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการไม่ประสงค์ที จะปฎิบัติหน้าที ต่อไป บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที ในการจัดการกองทุนต่อไป ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์ที จะรับหน้าที ต่อไป (ลาออก) โดยที ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการจัดหาบริษัท
จัดการรายใหม่ที มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื อทําหน้าที จัดการกองทุนตามที ระบุไว้ในโครงการแทน
บริษัทจัดการภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการ

ในการเปลี ยนตัวบริษัทจัดการหากเป็นกรณีที กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก็ให้ดําเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติหน้าที ต่อไปจนกว่า
จะมีการแต่งตั งบริษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที บริษัทจัดการได้ทําการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็น
บริษัทจัดการตามข้อ (2) ข้างต้นนี จนครบถ้วน แต่กองทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือคณะกรรมการลงทุนไม่
สามารถจัดหาบริษัทจัดการกองทุนรวมอื นใดมารับหน้าที ได้ภายใน 180 วันนับแต่วันที บริษัทจัดการได้ทําการบอกกล่าว บริษัท
จัดการสงวนสิทธิที จะเลิกโครงการโดยถือว่าการดําเนินการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท ์0224239027 

หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ที มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วย
คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1)     สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1.1)     ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุน

(1.2)     บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน

(2)     หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(2.1)     ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งใน
ปัจจุบัน และที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(2.2)     ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน รับเงินต่าง ๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและ
ดําเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื อหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืน
หลักทรัพย์ และเงินอื นใดของกองทุน และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุน ตลอดจนดูแลการเบิก
จ่ายทรัพย์สินของกองทุนให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน

(2.3)     จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจน
รับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ตามคําสั งของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่าหลักฐานถูกต้องแล้ว

(2.4)     รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน ตามจํานวนเงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกจากการ
ขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(2.5)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เนื องจากมีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล

(2.6)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หากเห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถ
จําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุนได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมหรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(2.7)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในกรณีที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนด

(2.8)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที 
วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า

(2.9)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรในการทําธุรกรรมเพื อกองทุนรวมกับบุคคลที เกี ยวข้อง โดย
ธุรกรรมนั นไม่มีราคาตลาดหรือใช้ราคาอื นที ไม่เป็นไปตามราคาตลาดก่อนการทําธุรกรรมในแต่ละครั ง

(2.10)   ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันแทนการชําระหนี 
ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี 

(2.11)   ให้ความเห็นเกี ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการ เพื อประกอบกับข้อมูลอื นๆ ที บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาใน
การจัดทํารายงานดังนี 

1)    รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทินโดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจาก
วันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว

2)    รายงานทุกรอบปีบัญชี โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ นปีบัญชีนั น

(2.12)   รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืน และราคาขายหน่วยลงทุน
ของกองทุน และการคํานวณหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที 
ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง เมื อ
เห็นว่าถูกต้องแล้ว

(2.13)   จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(2.14)   แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น รับเงินปันผล และรับดอกเบี ย
การจองหุ้นเพิ มทุน การเปลี ยนแปลงมูลค่าหุ้น และการเปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดย
ทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์

(2.15)   จัดทํารายงาน และบัญชี ดังต่อไปนี และส่งให้แก่บริษัทจัดการ

1)   รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
การรับเงินปันผล ดอกเบี ย และอื น ๆ
2)   จัดทําบัญชี และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
3)   จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน และรับรองความถูกต้อง
4)   จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุน
5)   จัดทํางบกระทบยอดสําหรับบัญชีเงินฝากที ผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้มีอํานาจลงนาม

(2.16)   แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวม
ทั งประกาศหลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับอื นใดที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน

(2.17)   จัดทํารายงานเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที บริษัทจัดการกระทํา
การหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั งนี ภายใน 5 วัน นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(2.18)   ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชี และเอกสารหลักฐานของกองทุนตามที เห็นสมควรทั งนี จะต้องไม่
เข้ามามีอํานาจต่อการตัดสินใจ และการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

(2.19)   ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสีย
หายจากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้อง
จากทรัพย์สินของกองทุน

(2.20)   ในกรณีที มีการเลิกโครงการ หน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดเมื อผู้ชําระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในช่วงระยะเวลาที การชําระบัญชียังไม่สิ นสุด ผู้ดูแลผล
ประโยชน์จะรับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน

(2.21)   ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลงไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ดูแลผลประโยชน์นั นต้องทําหน้าที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั งหมดของกองทุนนั น ตลอด
จนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่จะเสร็จสิ นและผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันที เว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
จะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

(2.22)   แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล
และหลักฐานที ได้ให้ความเห็นชอบหรือที ได้ให้การรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบโดยพลัน

(2.23)   ทําการรับรองในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื องมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น
จากราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสมาคมตราสารหนี ไทยไม่ถูกต้อง

(2.24)  ทําการรับรองรายละเอียดโครงการที แก้ไขเพิ มเติม ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือสํานักงานกําหนด

(2.25)   ทําการรับรองผลการนับมติ ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ
80

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ

(2.26)   ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที ต้องดูแลการดํารงจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและประกาศ
กําหนด และในกรณีที จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที กําหนดในโครงการหรือประกาศ และบริษัทจัดการไม่ดําเนินการ
ตามประกาศและโครงการ ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที ต้องรายงานให้สํานักงานทราบ

(2.27)   หน้าที อื นใดที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือโดยข้อกําหนดของกฎหมายที เกี ยวข้องเป็นหน้าที ที ผู้
ดูแลผลประโยชน์ต้องกระทํา ทั งนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2.28)   ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศไว้โดยเคร่งครัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานก่อน

(1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน

(2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์
หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์
อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

(3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในการจัดการโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของสํานักงานหรือกรณีอื น
ใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงสัญญา ให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย และประกาศดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าว มีผลให้เป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

(4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

(5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามประกาศสํานักงานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับแต่วันที บริษัท
จัดการตรวจพบหรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงาน และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานทราบ
ภายใน 3 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาต
เปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจาก วันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน

(6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนไปเปิดเผย
หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัท
จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน

(7) กรณีอื น ๆ ตามที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์

เนื องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กําหนดให้กองทุนต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ดังนั นในกรณี
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลง ผู้ดูแลผลประโยชน์นั นต้องทําหน้าที ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์
จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหมดของกองทุนนั นตลอดจนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอน
ทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ น และผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันทีเว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอํานาจตามกฎหมายจะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
เลขที  3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท ์0224239027

และ/หรือ ที บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศต่างๆ หรือที ผ
ดูแลผลประโยชน์ที บริษัทจัดการจะแต่งตั งขึ น

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 
โทร.026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล
ที อยู่ : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท ์026450080  โทรสาร  026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ที อยู่ :  ชั น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที  173/2730, 3233 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทร (02) 7862000 โทรสาร (02) 786237074 
www.uobam.co.th

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เช่นเดียวกับที ได้กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง “สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน”

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :   จะระบุภายหลัง  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(1.1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนของกองทุน (ถ้าม)ี
ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ

(1.2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าวโดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน

(2) หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(2.1) ให้จัดวางเอกสารเผยแพร่ ณ สํานักงานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเกี ยวกับกองทุน รวม
ทั งดําเนินการด้วยความร่วมมือของบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนรวมทั งข้อมูลและเอกสารอันจําเป็น

(2.2) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนและ/
หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน คู่มือการลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูล
เกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่าย หรือเอกสารอื นๆที เกี ยวข้องกับกองทุน

(2.3) รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารที ใช้ในการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสา
รอื นๆที เกี ยวข้อง

(2.4) ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาทิเช่น บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ ว่าตรงกับชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนใน
การทําธุรกรรมกับกองทุน

(2.5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี ตามเงื อนไขที ระบุใน
โครงการ

(2.6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษี และเอกสารอื นใดที เกี ยวข้อง

(2.7) คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามคําสั งบริษัทจัดการ

(2.8) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการแจ้งหรือติดต่อกับผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีความจําเป็นที จะ
ต้องแจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด

(2.9) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น

(2.10) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะต้องปฏิบัติหน้าที ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราช บัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายที เกี ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(2.11) ดําเนินการอื นๆ ตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) สิทธิของที ปรึกษาการลงทุน
ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที เป็นที ปรึกษาการลงทุน ตามสัญญาจัดตั งที ปรึกษาการลงทุน
(2) หน้าที และความรับผิดชอบของที ปรึกษาการลงทุน
(2.1) ให้คําแนะนําและข้อเสนอในเรื องต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุนแก่บริษัทจัดการหรือ
กองทุน ตามที กําหนดในสัญญาที ปรึกษาการลงทุน ทั งนี ที ปรึกษาการลงทุนไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัท
จัดการแต่อย่างใด
(2.2) เก็บรักษาข้อมูลที ได้ล่วงรู้มา อันเนื องจากการปฏิบัติตามสัญญาที ปรึกษาการลงทุนเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้
บุคคลใดๆ ทราบ เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดโดยชัดแจ้งให้เปิดเผย หรือโดยความยินยอมของบริษัทจัดการ
(2.3) พนักงานลูกจ้าง หรือบุคคลอื นใดที ทํางานให้แก่ที ปรึกษาการลงทุนต้องไม่กระทําการซื อขายหลักทรัพย์โดยใช้
ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจซื อขายหลักทรัพย์ของกองทุน
(2.4) ไม่กระทําการใดๆ หรืองดเว้นการกระทําการใดๆ ที ก่อ/อาจก่อให้เกิดข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทุนและ/หรือ
บริษัทจัดการ รวมถึงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที มีอยู่แล้วและที จะมีขึ นในภายหน้าโดยเคร่งครัด
(2.5) ที ปรึกษาการลงทุนจะต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการลดมูลค่าของกองทุนในกรณีที มีความสูญเสีย
ความเสียหาย หรือการลดมูลค่าของกองทุนดังกล่าวเกิดจากการประพฤติมิชอบ ฉ้อฉล ไม่สุจริต ประมาท เลินเล่อ หรือไม่
ประพฤติตามข้อกําหนดหรือเงื อนไขใดๆ ตามที ระบุไว้ในสัญญาที ปรึกษาการลงทุน หรือฝ่าฝืนคําสั งโดยชอบที เป็นลายลักษณ์
อักษรของบริษัทจัดการ

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งผู้เชี ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุน ให้เป็นที ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุนเพื อ
ให้คําแนะนําในเรื องต่างๆที เกี ยวเนื องกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุน เพื อให้บริหารจัดการกองทุนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการอาจจะแต่งตั งขึ นดังกล่าวนั น จะไม่มีอํานาจ
ควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื อบริษัทจัดการแต่งตั งที ปรึกษาการลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการแจ้งชื อที ปรึกษาการลงทุนดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี ยังไม่ได้แต่งตั ง

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งที ปรึกษากองทุน อาทิเช่น ผู้เชี ยวชาญด้านธุรกิจและการลงทุนผู้เชี ยวชาญด้านกฎหมาย ผู้เชี ยวชาญ
ด้านการบริหารความเสี ยง เป็นต้น ให้เป็นที ปรึกษาของกองทุนตลอดจนให้คําแนะนําในเรื องต่างๆ แก่กองทุน เพื อให้การบริหาร
จัดการกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที ปรึกษากองทุนที บริษัทจัดการอาจจะแต่งตั งขึ นดัง
กล่าวนั น จะไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื อบริษัทจัดการแต่งตั งที ปรึกษากองทุนแล้ว
บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งชื อที ปรึกษาดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

 ไม่มี  เนื องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทุกวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน ตามที กําหนดไว้ในหนังสือชี ชวน

อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติ
ตามเงื อนไข และวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไป
ตามเงื อนไขที กําหนดไว้กฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษี
อากรด้วย

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ ในกรณีที กองทุนไม่
สามารถชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ตามหัวข้อเรื อง "การชําระค่ารับซื อคืน สับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

สิทธิในการรับเงินที เกิดจากการขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี 

1. ชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2. ชําระให้กับบริษัทจัดการหรือกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (กองทุนเปิดปลายทาง) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน

3. ชําระให้แก่ทายาทโดยธรรมโดยทางมรดกหรือพินัยกรรม หรือชําระให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม

4. ชําระให้กับผู้จัดการมรดกของผู้ถือหน่วยลงทุนตามคําสั งศาล หรือชําระให้กับบุคคลอื นตามคําสั งศาล หรือตามคําสั งของ
หน่วยงานผู้มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น นายทะเบียนจะ
ไม่รับจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ตามที กฎหมายกําหนด

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้บริษัทจัดการทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมี
มติโดยเสียงข้างมาก หรือมติพิเศษ แล้วแต่กรณี ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที กําหนดไว้ในข้อ
19 “การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ” ของส่วนที  1 ราย
ละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี ตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการตามที กําหนดในข้อ 23 "การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน"

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิและข้อจํากัดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี เว้น
แต่กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได ้
แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น
13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
ตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนไม่สามารถ
นําหน่วยลงทุนไปจํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้
13.7.3 สิทธิในการลงมติเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนแปลงผู้
ดูแลผลประโยชน์เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งสิ นของโครงการจัดการกองทุนและเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
13.7.4 สิทธิในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
การร่วมลงทุนในกองทุนรวมนี ผู้ถือหน่วยได้ตกลงมอบให้บริษัทจัดการดําเนินการบริหารจัดการกองทุนภายใต้การดูแลของผู้
ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะต้องบริหารจัดการและปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการจัดการที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยและบริษัทจัดการอย่าง
เคร่งครัด ดังนั นผู้ถือหน่วยจึงไม่จําเป็นต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา และไม่จําเป็นต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื อการใดๆ เว้นแต่บริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม (แล้วแต่กรณ)ี จะเห็นสมควร

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

(1) โครงการจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ทําการบันทึกชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดใน “ใบคําขอเปิดบัญชี
กองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” และ “ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน” เมื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ครบถ้วนแล้ว

(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน /ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี” ทุกครั งที มีการสั งซื อ
หรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื อเป็นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันทําการถัดจากวันที ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือภายใน 4 วันทําการนับแต่วัน
ทําการถัดจากวันที ซื อขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรกโดยทาง
ไปรษณีย์หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นผู้มอบให้

โดยนายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง หากปรากฏข้อผิดพลาด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ในหนังสือ
รับรองสิทธิที ได้จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนดังกล่าว ไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานําหรือนําไปเป็นประกันมิได้ ซึ ง
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียน การโอน หรือการจํานําหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการให้มีการออกและจัดส่ง “รายงานการถือหน่วยลงทุน” ซึ งได้รับการปรับปรุงรายการ
ให้เป็นปัจจุบัน ณ วันทําการสุดท้ายของรอบ 6 เดือนตามปีปฏิทิน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันทําการสุดท้ายของรอบ 6 เดือนนั นๆ ทางไปรษณีย์

(4) ในกรณีที บัญชีกองทุนใดไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการนานติดต่อ กันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ

(5) นายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนร้องขอและบริษัทจัดการพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ โดยผู้ร้องขอจะต้องดําเนินการดังนี  :

(5.1) กรอกรายละเอียดในใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน

(5.2) ยื นใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที 
ระบุไว้ในหัวข้อเรื อง "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" ในหนังสือชี 
ชวนส่วนโครงการ

(5.3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอ
มากกว่าจํานวนหน่วย ลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน นายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการ
จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุน สําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(5.4) ใบหน่วยลงทุนที ออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ
กําหนด ซึ งจะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการ
และประทับตราสําคัญ หรือจะต้องมีลายมือชื อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือใช้
เครื องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื นใดตามที กฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทําได้จึงจะถือว่าใบ
หน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี

(1) นายทะเบียนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื อนําหนังสือรับรองนี แนบเป็นหลักฐานในการขอยกเว้นภาษีสําหรับปีนั นๆ พร้อมกับการยื นแบบภาษีเงินได้ตามที กฎหมาย
กําหนด ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันสิ นปี ทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(2) นายทะเบียนจะออกและส่งมอบรายงานการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื น เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแนบพร้อมหนังสือ
รับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 

16.1     กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารองรายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวม
จ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนํา
เงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2     กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวมจะได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี รวมทั งต้อง
จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี 
ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ก็ได้ ทั งนี ใน
การดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม

เงื อนไขเพิ มเติม

     บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิ
เรียกร้องผิดนัดชําระหนี และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที เกี ยวข้องกับการรับชําระหนี ด้วยหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นของกองทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม
ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั น โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

      ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไป
รวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฎว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของ
หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท ในวันทําการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั น
(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทําการใด
(3) ในกรณีที มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ความในข้อ 22.1.1 (3) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคง
เหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

22.1.2 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมเปิดตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 22.2.2 เมื อปรากฏข้อเท็จ
จริงที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ
22.1.1 (3) และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

22.1.3 เมื อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัท
จัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.4 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

เงื อนไขพิเศษ : 

• สําหรับเงื อนไขการเลิกกองทุนรวมในข้อ 22.1.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือ
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

• ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับคําสั งให้เลิกกองทุนจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย อาทิเช่น สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คําสั งศาล คําสั งอนุญาโตตุลาการ และหรือกรณีปรากฏเหตุการณ์อื นใดตามที ระบุไว้ใน
โครงการนี 

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาผ่อนผัน ประกาศ กําหนด หรือสั งการเป็น
ประการอื น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรสําหรับการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 
22.2.1 การเลิกกองทุนรวมกรณีที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า
1 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มี
ข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝาก ประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืน เมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม
22.2.2 การเลิกกองทุนรวมกรณีไม่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า
(1) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตาม 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(2) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(3) จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตาม
22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(4) รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม (3) ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(5) ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชักช้า
ทั งนี แนวทางการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
อื นเป็นไปตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการข้อ 20 ข้อกําหนดอื นๆ
เมื อได้ดําเนินการตาม (1) ถึง (5) แล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น
เงื อนไขอื น : 
บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พิจารณา ผ่อนผัน หรือสั งการให้บริษัท
จัดการปฏิบัติเป็นอย่างอื นได้ สําหรับการดําเนินการเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที มีความจําเป็นหรือสมควร

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

เมื อเลิกโครงการแล้วบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เว้นแต่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะพิจารณาผ่อนผัน เห็นชอบ ประกาศ กําหนด แก้ไข
เปลี ยนแปลง หรือสั งการ เป็นอย่างอื น
(1) บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ เพื อดําเนินการคิดคํานวณ รวบรวมทรัพย์สิน จัดทําบัญชี ชําระหนี สิน จําหน่ายและแจกจ่ายทรัพย์สิน
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีของกองทุนให้เสร็จสิ น โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด สั งการ และ/หรือเห็นชอบ
(2) เมื อชําระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน เงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชี และหนี สินทั งหมดของกองทุนเสร็จสิ น
ผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ ตามสัดส่วนจํานวน
หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน
(3) ในกรณีที เจ้าหนี ของกองทุนไม่ได้ยื นคําทวงหนี แก่ผู้ชําระบัญชี หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่ยื น
เช็คต่อธนาคารเพื อให้ใช้เงินตามเช็คที ได้รับเนื องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการ
วางเงินตามจํานวนหนี หรือจํานวนเงินตามเช็ค หรือทรัพย์สินอื น รวมทั งวางเงินประกันค่าฤชาธรรมเนียมไว้ณ สํานักงานวาง
ทรัพย์ตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ และระเบียบเกี ยวกับการวางทรัพย์ และจะแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าหนี หรือผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งมี
ชื อปรากฎในบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนทราบถึงการวางเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับหรือโดยวิธีอื นที มีหลักฐานการตอบรับอีกทั งยังจะดําเนินการใดๆตามความจําเป็นเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้มีสิทธิถอนเงินหรือทรัพย์สินที วางไว้ซึ งเจ้าหนี หรือผู้ถือหน่วยมิได้เรียกเอาภายใน 10 ปี
นับแต่วันถัดจากวันที ได้รับคําบอกกล่าวการวางเงินหรือทรัพย์สินในฐานะที เป็นทรัพย์สินคงค้างของกองทุน
(4) ผู้ชําระบัญชีจะต้องชําระบัญชีให้เสร็จสิ นภายใน 90 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันเลิกกองทุน และเมื อชําระบัญชีเสร็จสิ นแล้ว ผู ้
ชําระบัญชีจะทําการยื นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพร้อมทั งจัดส่งรายงานผลการชําระบัญชีตามแบบที สํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนดต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือ
ทรัพย์สิน หรือไม่ยื นเช็คแก่ธนาคารเพื อให้ใช้เงินตามเช็คที ได้รับเนื องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ชําระ
บัญชีสามารถยื นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนได้เมื อพ้นกําหนด 6 เดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น แต่ทั งนี ต้อง
ไม่เกินหนึ งปีนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น เว้นแต่มีเหตุผลจําเป็นและสมควรโดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย และหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ผู้ชําระบัญชีจะ
จัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  ชั น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที  173/2730, 3233 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทร (02) 7862222 โทรสาร (02) 7862377 
www.uobam.co.th
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

23A, 25th Floor, Asia Centre Building, 173/2730, 3233 South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon, Bangkok
10120, Thailand

Tel : +66 2786 2222

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ
เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และที ปรึกษา (ถ้ามี) มีดังต่อไปนี 

1. (ก)  สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ :

ในการจัดการกองทุน บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)     การบริหารกองทุน

(1.1)     ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนต่อสํานักงาน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก

(1.2)     จัดการกองทุนให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการที ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือ
หน่วยลงทุนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที ประกาศไว้ทั งในปัจจุบันและที 
จะมีแก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(1.3)     นําเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ หรือทรัพย์สินอื น ตามที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อเรื อง “ประเภทของหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน” ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ และซื อขาย จําหน่าย สั งโอน
เปลี ยนแปลงเพิ มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ของกฎหมาย และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน ทั งนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

(1.4)     ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนด

(1.5)     ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายแล้ว หรือยกเลิกหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนจํานวนนั นแล้วแต่กรณี

(1.6)     จัดสรรผลกําไรของกองทุนเพื อจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที กําหนดไว้ใน ข้อ 15 “การกําหนดเวลาและวิธีการ
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน

(1.7)     สงวนสิทธิที จะปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.8)     สงวนสิทธิที จะเลื อนกําหนดการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.9)     สงวนสิทธิที จะรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกัน แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสาร
แห่งหนี ตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.10)   สงวนสิทธิที จะชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

(1.11)   สงวนสิทธิที จะละเว้นไม่ปฏิบัติตามมติของคณะที ปรึกษากองทุน หรือมติของผู้ถือหน่วยลงทุน เมื อบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้จัดการกองทุนมีเหตุอันสมควรเชื อได้ว่ามติดังกล่าว ขัด ฝ่าฝืน กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานอื นใดที มี
อํานาจตามกฎหมาย

(1.12)   เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็น เพื อรักษาผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(1.13)   เปลี ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือ วิธีจัดการกองทุนตามหัวข้อเรื อง "การขอมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

(1.14)   กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย

(1.15)   ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที จะมีแก้ไข
เพิ มเติมต่อไป รวมทั งตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

(1.16)   ดําเนินการเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในข้อ 22 "การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”

(2)     การรับและจ่ายเงินของกองทุน

จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื นใด จากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ของการจัดการของกองทุนตามที กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน
รวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

(3)     การแต่งตั งบุคคลที เกี ยวข้องเพื อการจัดการกองทุน

(3.1)     จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทนตามเงื อนไขใน
การเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง “เงื อนไขการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับอนุญาต
จากสํานักงานก่อน

(3.2)     แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด

(3.3)     จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนที มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

(3.4)     แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อน

(3.5)     แต่งตั งและถอดถอนนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

(3.6)     แต่งตั งและถอดถอนที ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) ที ทําหน้าที เป็นที ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ และ/หรือที 
ปรึกษากองทุน (ถ้ามี) ที ทําหน้าที เป็นที ปรึกษาของกองทุน ตลอดจนให้คําแนะนําในเรื องต่างๆ แก่กองทุน ตามที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร

(4)     การดําเนินการอื นๆ

(4.1)     จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

(4.2)     จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด และเก็บรักษาไว้ซึ งทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุน

(4.3)     จัดทํารายงานเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี ซึ งมีสาระตามที กําหนดไว้ในประกาศสํานักงาน และ
ส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ นปีบัญชี และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้เป็นสถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสําเนาให้เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการเลือกจัดทําและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน ตามปีปฏิทิน ระยะเวลาการส่งรายงานเพื อ
แสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชีจะขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ นปีบัญชี

(4.4)     จัดทํารายงานเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมเปิดทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของปีบัญชีหรือของปีปฏิทิน ซึ งมี
สาระตามที กําหนดไว้ในประกาศสํานักงาน และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
และสํานักงานภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะ
เวลาล่าสุดไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้เป็นสถานที 
ในการซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสําเนาให้เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมเลือกจัดทําและส่งรายงานตามวรรคหนึ งตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะได้รับยกเว้นไม่ต้อง
จัดทําและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลาหกเดือนหลังสําหรับปีบัญชีนั น

(4.5)     จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ. วันสิ นปีบัญชี และส่งให้แก่สํานักงาน
ภายใน 60 วัน นับแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชีนั น

(4.6)     แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ มจํานวนเงินทุนทะเบียน และการแก้ไขเพิ มเติม
จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ทราบภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

(4.7)     ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงาน โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที 
สํานักงานกําหนด ในกรณีที หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย

(4.8)     จัดทํารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานกําหนด ใน
กรณีที มิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานกําหนด และจัดส่งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด

(4.9)    หน้าที อื นใดตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด

1.     (ข) เงื อนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจเปลี ยนบริษัทจัดการได้เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี และเมื อได้รับการอนุมัติ หรือเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1)   เมื อสิ นสุดระยะเวลา และ/หรือเงื อนไขที กําหนดไว้ในโครงการ

2)   ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดําเนินงาน การบริหารจัดการกองทุน หรือมีการ
เปลี ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีอื นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการไม่ประสงค์ที จะปฎิบัติหน้าที ต่อไป บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที ในการจัดการกองทุนต่อไป ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์ที จะรับหน้าที ต่อไป (ลาออก) โดยที ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการจัดหาบริษัท
จัดการรายใหม่ที มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื อทําหน้าที จัดการกองทุนตามที ระบุไว้ในโครงการแทน
บริษัทจัดการภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการ

ในการเปลี ยนตัวบริษัทจัดการหากเป็นกรณีที กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก็ให้ดําเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติหน้าที ต่อไปจนกว่า
จะมีการแต่งตั งบริษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที บริษัทจัดการได้ทําการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็น
บริษัทจัดการตามข้อ (2) ข้างต้นนี จนครบถ้วน แต่กองทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือคณะกรรมการลงทุนไม่
สามารถจัดหาบริษัทจัดการกองทุนรวมอื นใดมารับหน้าที ได้ภายใน 180 วันนับแต่วันที บริษัทจัดการได้ทําการบอกกล่าว บริษัท
จัดการสงวนสิทธิที จะเลิกโครงการโดยถือว่าการดําเนินการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท ์0224239027 

หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ที มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วย
คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1)     สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1.1)     ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุน

(1.2)     บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน

(2)     หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(2.1)     ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งใน
ปัจจุบัน และที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(2.2)     ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน รับเงินต่าง ๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและ
ดําเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื อหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืน
หลักทรัพย์ และเงินอื นใดของกองทุน และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุน ตลอดจนดูแลการเบิก
จ่ายทรัพย์สินของกองทุนให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน

(2.3)     จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจน
รับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ตามคําสั งของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่าหลักฐานถูกต้องแล้ว

(2.4)     รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน ตามจํานวนเงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกจากการ
ขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(2.5)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เนื องจากมีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล

(2.6)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หากเห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถ
จําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุนได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมหรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(2.7)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในกรณีที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนด

(2.8)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที 
วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า

(2.9)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรในการทําธุรกรรมเพื อกองทุนรวมกับบุคคลที เกี ยวข้อง โดย
ธุรกรรมนั นไม่มีราคาตลาดหรือใช้ราคาอื นที ไม่เป็นไปตามราคาตลาดก่อนการทําธุรกรรมในแต่ละครั ง

(2.10)   ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันแทนการชําระหนี 
ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี 

(2.11)   ให้ความเห็นเกี ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการ เพื อประกอบกับข้อมูลอื นๆ ที บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาใน
การจัดทํารายงานดังนี 

1)    รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทินโดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจาก
วันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว

2)    รายงานทุกรอบปีบัญชี โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ นปีบัญชีนั น

(2.12)   รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืน และราคาขายหน่วยลงทุน
ของกองทุน และการคํานวณหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที 
ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง เมื อ
เห็นว่าถูกต้องแล้ว

(2.13)   จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(2.14)   แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น รับเงินปันผล และรับดอกเบี ย
การจองหุ้นเพิ มทุน การเปลี ยนแปลงมูลค่าหุ้น และการเปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดย
ทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์

(2.15)   จัดทํารายงาน และบัญชี ดังต่อไปนี และส่งให้แก่บริษัทจัดการ

1)   รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
การรับเงินปันผล ดอกเบี ย และอื น ๆ
2)   จัดทําบัญชี และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
3)   จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน และรับรองความถูกต้อง
4)   จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุน
5)   จัดทํางบกระทบยอดสําหรับบัญชีเงินฝากที ผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้มีอํานาจลงนาม

(2.16)   แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวม
ทั งประกาศหลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับอื นใดที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน

(2.17)   จัดทํารายงานเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที บริษัทจัดการกระทํา
การหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั งนี ภายใน 5 วัน นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(2.18)   ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชี และเอกสารหลักฐานของกองทุนตามที เห็นสมควรทั งนี จะต้องไม่
เข้ามามีอํานาจต่อการตัดสินใจ และการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

(2.19)   ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสีย
หายจากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้อง
จากทรัพย์สินของกองทุน

(2.20)   ในกรณีที มีการเลิกโครงการ หน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดเมื อผู้ชําระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในช่วงระยะเวลาที การชําระบัญชียังไม่สิ นสุด ผู้ดูแลผล
ประโยชน์จะรับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน

(2.21)   ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลงไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ดูแลผลประโยชน์นั นต้องทําหน้าที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั งหมดของกองทุนนั น ตลอด
จนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่จะเสร็จสิ นและผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันที เว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
จะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

(2.22)   แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล
และหลักฐานที ได้ให้ความเห็นชอบหรือที ได้ให้การรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบโดยพลัน

(2.23)   ทําการรับรองในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื องมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น
จากราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสมาคมตราสารหนี ไทยไม่ถูกต้อง

(2.24)  ทําการรับรองรายละเอียดโครงการที แก้ไขเพิ มเติม ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือสํานักงานกําหนด

(2.25)   ทําการรับรองผลการนับมติ ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ
80

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ

(2.26)   ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที ต้องดูแลการดํารงจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและประกาศ
กําหนด และในกรณีที จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที กําหนดในโครงการหรือประกาศ และบริษัทจัดการไม่ดําเนินการ
ตามประกาศและโครงการ ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที ต้องรายงานให้สํานักงานทราบ

(2.27)   หน้าที อื นใดที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือโดยข้อกําหนดของกฎหมายที เกี ยวข้องเป็นหน้าที ที ผู้
ดูแลผลประโยชน์ต้องกระทํา ทั งนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2.28)   ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศไว้โดยเคร่งครัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานก่อน

(1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน

(2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์
หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์
อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

(3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในการจัดการโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของสํานักงานหรือกรณีอื น
ใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงสัญญา ให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย และประกาศดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าว มีผลให้เป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

(4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

(5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามประกาศสํานักงานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับแต่วันที บริษัท
จัดการตรวจพบหรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงาน และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานทราบ
ภายใน 3 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาต
เปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจาก วันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน

(6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนไปเปิดเผย
หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัท
จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน

(7) กรณีอื น ๆ ตามที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์

เนื องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กําหนดให้กองทุนต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ดังนั นในกรณี
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลง ผู้ดูแลผลประโยชน์นั นต้องทําหน้าที ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์
จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหมดของกองทุนนั นตลอดจนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอน
ทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ น และผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันทีเว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอํานาจตามกฎหมายจะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
เลขที  3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท ์0224239027

และ/หรือ ที บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศต่างๆ หรือที ผ
ดูแลผลประโยชน์ที บริษัทจัดการจะแต่งตั งขึ น

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 
โทร.026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล
ที อยู่ : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท ์026450080  โทรสาร  026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ที อยู่ :  ชั น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที  173/2730, 3233 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทร (02) 7862000 โทรสาร (02) 786237074 
www.uobam.co.th

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เช่นเดียวกับที ได้กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง “สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน”

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :   จะระบุภายหลัง  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(1.1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนของกองทุน (ถ้าม)ี
ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ

(1.2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าวโดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน

(2) หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(2.1) ให้จัดวางเอกสารเผยแพร่ ณ สํานักงานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเกี ยวกับกองทุน รวม
ทั งดําเนินการด้วยความร่วมมือของบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนรวมทั งข้อมูลและเอกสารอันจําเป็น

(2.2) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนและ/
หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน คู่มือการลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูล
เกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่าย หรือเอกสารอื นๆที เกี ยวข้องกับกองทุน

(2.3) รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารที ใช้ในการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสา
รอื นๆที เกี ยวข้อง

(2.4) ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาทิเช่น บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ ว่าตรงกับชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนใน
การทําธุรกรรมกับกองทุน

(2.5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี ตามเงื อนไขที ระบุใน
โครงการ

(2.6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษี และเอกสารอื นใดที เกี ยวข้อง

(2.7) คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามคําสั งบริษัทจัดการ

(2.8) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการแจ้งหรือติดต่อกับผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีความจําเป็นที จะ
ต้องแจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด

(2.9) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น

(2.10) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะต้องปฏิบัติหน้าที ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราช บัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายที เกี ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(2.11) ดําเนินการอื นๆ ตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) สิทธิของที ปรึกษาการลงทุน
ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที เป็นที ปรึกษาการลงทุน ตามสัญญาจัดตั งที ปรึกษาการลงทุน
(2) หน้าที และความรับผิดชอบของที ปรึกษาการลงทุน
(2.1) ให้คําแนะนําและข้อเสนอในเรื องต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุนแก่บริษัทจัดการหรือ
กองทุน ตามที กําหนดในสัญญาที ปรึกษาการลงทุน ทั งนี ที ปรึกษาการลงทุนไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัท
จัดการแต่อย่างใด
(2.2) เก็บรักษาข้อมูลที ได้ล่วงรู้มา อันเนื องจากการปฏิบัติตามสัญญาที ปรึกษาการลงทุนเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้
บุคคลใดๆ ทราบ เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดโดยชัดแจ้งให้เปิดเผย หรือโดยความยินยอมของบริษัทจัดการ
(2.3) พนักงานลูกจ้าง หรือบุคคลอื นใดที ทํางานให้แก่ที ปรึกษาการลงทุนต้องไม่กระทําการซื อขายหลักทรัพย์โดยใช้
ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจซื อขายหลักทรัพย์ของกองทุน
(2.4) ไม่กระทําการใดๆ หรืองดเว้นการกระทําการใดๆ ที ก่อ/อาจก่อให้เกิดข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทุนและ/หรือ
บริษัทจัดการ รวมถึงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที มีอยู่แล้วและที จะมีขึ นในภายหน้าโดยเคร่งครัด
(2.5) ที ปรึกษาการลงทุนจะต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการลดมูลค่าของกองทุนในกรณีที มีความสูญเสีย
ความเสียหาย หรือการลดมูลค่าของกองทุนดังกล่าวเกิดจากการประพฤติมิชอบ ฉ้อฉล ไม่สุจริต ประมาท เลินเล่อ หรือไม่
ประพฤติตามข้อกําหนดหรือเงื อนไขใดๆ ตามที ระบุไว้ในสัญญาที ปรึกษาการลงทุน หรือฝ่าฝืนคําสั งโดยชอบที เป็นลายลักษณ์
อักษรของบริษัทจัดการ

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งผู้เชี ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุน ให้เป็นที ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุนเพื อ
ให้คําแนะนําในเรื องต่างๆที เกี ยวเนื องกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุน เพื อให้บริหารจัดการกองทุนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการอาจจะแต่งตั งขึ นดังกล่าวนั น จะไม่มีอํานาจ
ควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื อบริษัทจัดการแต่งตั งที ปรึกษาการลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการแจ้งชื อที ปรึกษาการลงทุนดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี ยังไม่ได้แต่งตั ง

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งที ปรึกษากองทุน อาทิเช่น ผู้เชี ยวชาญด้านธุรกิจและการลงทุนผู้เชี ยวชาญด้านกฎหมาย ผู้เชี ยวชาญ
ด้านการบริหารความเสี ยง เป็นต้น ให้เป็นที ปรึกษาของกองทุนตลอดจนให้คําแนะนําในเรื องต่างๆ แก่กองทุน เพื อให้การบริหาร
จัดการกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที ปรึกษากองทุนที บริษัทจัดการอาจจะแต่งตั งขึ นดัง
กล่าวนั น จะไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื อบริษัทจัดการแต่งตั งที ปรึกษากองทุนแล้ว
บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งชื อที ปรึกษาดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

 ไม่มี  เนื องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทุกวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน ตามที กําหนดไว้ในหนังสือชี ชวน

อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติ
ตามเงื อนไข และวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไป
ตามเงื อนไขที กําหนดไว้กฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษี
อากรด้วย

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ ในกรณีที กองทุนไม่
สามารถชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ตามหัวข้อเรื อง "การชําระค่ารับซื อคืน สับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

สิทธิในการรับเงินที เกิดจากการขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี 

1. ชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2. ชําระให้กับบริษัทจัดการหรือกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (กองทุนเปิดปลายทาง) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน

3. ชําระให้แก่ทายาทโดยธรรมโดยทางมรดกหรือพินัยกรรม หรือชําระให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม

4. ชําระให้กับผู้จัดการมรดกของผู้ถือหน่วยลงทุนตามคําสั งศาล หรือชําระให้กับบุคคลอื นตามคําสั งศาล หรือตามคําสั งของ
หน่วยงานผู้มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น นายทะเบียนจะ
ไม่รับจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ตามที กฎหมายกําหนด

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้บริษัทจัดการทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมี
มติโดยเสียงข้างมาก หรือมติพิเศษ แล้วแต่กรณี ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที กําหนดไว้ในข้อ
19 “การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ” ของส่วนที  1 ราย
ละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี ตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการตามที กําหนดในข้อ 23 "การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน"

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิและข้อจํากัดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี เว้น
แต่กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได ้
แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น
13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
ตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนไม่สามารถ
นําหน่วยลงทุนไปจํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้
13.7.3 สิทธิในการลงมติเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนแปลงผู้
ดูแลผลประโยชน์เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งสิ นของโครงการจัดการกองทุนและเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
13.7.4 สิทธิในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
การร่วมลงทุนในกองทุนรวมนี ผู้ถือหน่วยได้ตกลงมอบให้บริษัทจัดการดําเนินการบริหารจัดการกองทุนภายใต้การดูแลของผู้
ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะต้องบริหารจัดการและปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการจัดการที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยและบริษัทจัดการอย่าง
เคร่งครัด ดังนั นผู้ถือหน่วยจึงไม่จําเป็นต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา และไม่จําเป็นต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื อการใดๆ เว้นแต่บริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม (แล้วแต่กรณ)ี จะเห็นสมควร

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

(1) โครงการจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ทําการบันทึกชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดใน “ใบคําขอเปิดบัญชี
กองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” และ “ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน” เมื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ครบถ้วนแล้ว

(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน /ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี” ทุกครั งที มีการสั งซื อ
หรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื อเป็นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันทําการถัดจากวันที ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือภายใน 4 วันทําการนับแต่วัน
ทําการถัดจากวันที ซื อขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรกโดยทาง
ไปรษณีย์หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นผู้มอบให้

โดยนายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง หากปรากฏข้อผิดพลาด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ในหนังสือ
รับรองสิทธิที ได้จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนดังกล่าว ไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานําหรือนําไปเป็นประกันมิได้ ซึ ง
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียน การโอน หรือการจํานําหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการให้มีการออกและจัดส่ง “รายงานการถือหน่วยลงทุน” ซึ งได้รับการปรับปรุงรายการ
ให้เป็นปัจจุบัน ณ วันทําการสุดท้ายของรอบ 6 เดือนตามปีปฏิทิน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันทําการสุดท้ายของรอบ 6 เดือนนั นๆ ทางไปรษณีย์

(4) ในกรณีที บัญชีกองทุนใดไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการนานติดต่อ กันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ

(5) นายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนร้องขอและบริษัทจัดการพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ โดยผู้ร้องขอจะต้องดําเนินการดังนี  :

(5.1) กรอกรายละเอียดในใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน

(5.2) ยื นใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที 
ระบุไว้ในหัวข้อเรื อง "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" ในหนังสือชี 
ชวนส่วนโครงการ

(5.3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอ
มากกว่าจํานวนหน่วย ลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน นายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการ
จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุน สําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(5.4) ใบหน่วยลงทุนที ออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ
กําหนด ซึ งจะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการ
และประทับตราสําคัญ หรือจะต้องมีลายมือชื อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือใช้
เครื องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื นใดตามที กฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทําได้จึงจะถือว่าใบ
หน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี

(1) นายทะเบียนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื อนําหนังสือรับรองนี แนบเป็นหลักฐานในการขอยกเว้นภาษีสําหรับปีนั นๆ พร้อมกับการยื นแบบภาษีเงินได้ตามที กฎหมาย
กําหนด ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันสิ นปี ทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(2) นายทะเบียนจะออกและส่งมอบรายงานการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื น เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแนบพร้อมหนังสือ
รับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 

16.1     กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารองรายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวม
จ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนํา
เงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2     กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวมจะได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี รวมทั งต้อง
จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี 
ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ก็ได้ ทั งนี ใน
การดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม

เงื อนไขเพิ มเติม

     บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิ
เรียกร้องผิดนัดชําระหนี และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที เกี ยวข้องกับการรับชําระหนี ด้วยหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นของกองทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม
ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั น โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

      ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไป
รวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฎว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของ
หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท ในวันทําการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั น
(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทําการใด
(3) ในกรณีที มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ความในข้อ 22.1.1 (3) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคง
เหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

22.1.2 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมเปิดตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 22.2.2 เมื อปรากฏข้อเท็จ
จริงที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ
22.1.1 (3) และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

22.1.3 เมื อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัท
จัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.4 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

เงื อนไขพิเศษ : 

• สําหรับเงื อนไขการเลิกกองทุนรวมในข้อ 22.1.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือ
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

• ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับคําสั งให้เลิกกองทุนจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย อาทิเช่น สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คําสั งศาล คําสั งอนุญาโตตุลาการ และหรือกรณีปรากฏเหตุการณ์อื นใดตามที ระบุไว้ใน
โครงการนี 

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาผ่อนผัน ประกาศ กําหนด หรือสั งการเป็น
ประการอื น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรสําหรับการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 
22.2.1 การเลิกกองทุนรวมกรณีที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า
1 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มี
ข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝาก ประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืน เมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม
22.2.2 การเลิกกองทุนรวมกรณีไม่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า
(1) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตาม 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(2) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(3) จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตาม
22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(4) รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม (3) ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(5) ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชักช้า
ทั งนี แนวทางการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
อื นเป็นไปตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการข้อ 20 ข้อกําหนดอื นๆ
เมื อได้ดําเนินการตาม (1) ถึง (5) แล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น
เงื อนไขอื น : 
บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พิจารณา ผ่อนผัน หรือสั งการให้บริษัท
จัดการปฏิบัติเป็นอย่างอื นได้ สําหรับการดําเนินการเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที มีความจําเป็นหรือสมควร

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

เมื อเลิกโครงการแล้วบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เว้นแต่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะพิจารณาผ่อนผัน เห็นชอบ ประกาศ กําหนด แก้ไข
เปลี ยนแปลง หรือสั งการ เป็นอย่างอื น
(1) บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ เพื อดําเนินการคิดคํานวณ รวบรวมทรัพย์สิน จัดทําบัญชี ชําระหนี สิน จําหน่ายและแจกจ่ายทรัพย์สิน
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีของกองทุนให้เสร็จสิ น โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด สั งการ และ/หรือเห็นชอบ
(2) เมื อชําระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน เงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชี และหนี สินทั งหมดของกองทุนเสร็จสิ น
ผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ ตามสัดส่วนจํานวน
หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน
(3) ในกรณีที เจ้าหนี ของกองทุนไม่ได้ยื นคําทวงหนี แก่ผู้ชําระบัญชี หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่ยื น
เช็คต่อธนาคารเพื อให้ใช้เงินตามเช็คที ได้รับเนื องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการ
วางเงินตามจํานวนหนี หรือจํานวนเงินตามเช็ค หรือทรัพย์สินอื น รวมทั งวางเงินประกันค่าฤชาธรรมเนียมไว้ณ สํานักงานวาง
ทรัพย์ตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ และระเบียบเกี ยวกับการวางทรัพย์ และจะแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าหนี หรือผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งมี
ชื อปรากฎในบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนทราบถึงการวางเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับหรือโดยวิธีอื นที มีหลักฐานการตอบรับอีกทั งยังจะดําเนินการใดๆตามความจําเป็นเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้มีสิทธิถอนเงินหรือทรัพย์สินที วางไว้ซึ งเจ้าหนี หรือผู้ถือหน่วยมิได้เรียกเอาภายใน 10 ปี
นับแต่วันถัดจากวันที ได้รับคําบอกกล่าวการวางเงินหรือทรัพย์สินในฐานะที เป็นทรัพย์สินคงค้างของกองทุน
(4) ผู้ชําระบัญชีจะต้องชําระบัญชีให้เสร็จสิ นภายใน 90 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันเลิกกองทุน และเมื อชําระบัญชีเสร็จสิ นแล้ว ผู ้
ชําระบัญชีจะทําการยื นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพร้อมทั งจัดส่งรายงานผลการชําระบัญชีตามแบบที สํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนดต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือ
ทรัพย์สิน หรือไม่ยื นเช็คแก่ธนาคารเพื อให้ใช้เงินตามเช็คที ได้รับเนื องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ชําระ
บัญชีสามารถยื นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนได้เมื อพ้นกําหนด 6 เดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น แต่ทั งนี ต้อง
ไม่เกินหนึ งปีนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น เว้นแต่มีเหตุผลจําเป็นและสมควรโดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย และหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ผู้ชําระบัญชีจะ
จัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื อการเลี ยงชีพ 2

22/01/2564 ข้อผูกพัน  [0078/2546] หน้า 10 / 18



1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  ชั น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที  173/2730, 3233 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทร (02) 7862222 โทรสาร (02) 7862377 
www.uobam.co.th
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

23A, 25th Floor, Asia Centre Building, 173/2730, 3233 South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon, Bangkok
10120, Thailand

Tel : +66 2786 2222

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ
เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และที ปรึกษา (ถ้ามี) มีดังต่อไปนี 

1. (ก)  สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ :

ในการจัดการกองทุน บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)     การบริหารกองทุน

(1.1)     ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนต่อสํานักงาน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก

(1.2)     จัดการกองทุนให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการที ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือ
หน่วยลงทุนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที ประกาศไว้ทั งในปัจจุบันและที 
จะมีแก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(1.3)     นําเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ หรือทรัพย์สินอื น ตามที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อเรื อง “ประเภทของหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน” ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ และซื อขาย จําหน่าย สั งโอน
เปลี ยนแปลงเพิ มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ของกฎหมาย และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน ทั งนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

(1.4)     ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนด

(1.5)     ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายแล้ว หรือยกเลิกหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนจํานวนนั นแล้วแต่กรณี

(1.6)     จัดสรรผลกําไรของกองทุนเพื อจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที กําหนดไว้ใน ข้อ 15 “การกําหนดเวลาและวิธีการ
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน

(1.7)     สงวนสิทธิที จะปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.8)     สงวนสิทธิที จะเลื อนกําหนดการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.9)     สงวนสิทธิที จะรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกัน แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสาร
แห่งหนี ตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.10)   สงวนสิทธิที จะชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

(1.11)   สงวนสิทธิที จะละเว้นไม่ปฏิบัติตามมติของคณะที ปรึกษากองทุน หรือมติของผู้ถือหน่วยลงทุน เมื อบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้จัดการกองทุนมีเหตุอันสมควรเชื อได้ว่ามติดังกล่าว ขัด ฝ่าฝืน กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานอื นใดที มี
อํานาจตามกฎหมาย

(1.12)   เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็น เพื อรักษาผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(1.13)   เปลี ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือ วิธีจัดการกองทุนตามหัวข้อเรื อง "การขอมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

(1.14)   กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย

(1.15)   ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที จะมีแก้ไข
เพิ มเติมต่อไป รวมทั งตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

(1.16)   ดําเนินการเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในข้อ 22 "การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”

(2)     การรับและจ่ายเงินของกองทุน

จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื นใด จากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ของการจัดการของกองทุนตามที กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน
รวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

(3)     การแต่งตั งบุคคลที เกี ยวข้องเพื อการจัดการกองทุน

(3.1)     จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทนตามเงื อนไขใน
การเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง “เงื อนไขการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับอนุญาต
จากสํานักงานก่อน

(3.2)     แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด

(3.3)     จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนที มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

(3.4)     แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อน

(3.5)     แต่งตั งและถอดถอนนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

(3.6)     แต่งตั งและถอดถอนที ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) ที ทําหน้าที เป็นที ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ และ/หรือที 
ปรึกษากองทุน (ถ้ามี) ที ทําหน้าที เป็นที ปรึกษาของกองทุน ตลอดจนให้คําแนะนําในเรื องต่างๆ แก่กองทุน ตามที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร

(4)     การดําเนินการอื นๆ

(4.1)     จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

(4.2)     จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด และเก็บรักษาไว้ซึ งทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุน

(4.3)     จัดทํารายงานเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี ซึ งมีสาระตามที กําหนดไว้ในประกาศสํานักงาน และ
ส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ นปีบัญชี และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้เป็นสถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสําเนาให้เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการเลือกจัดทําและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน ตามปีปฏิทิน ระยะเวลาการส่งรายงานเพื อ
แสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชีจะขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ นปีบัญชี

(4.4)     จัดทํารายงานเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมเปิดทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของปีบัญชีหรือของปีปฏิทิน ซึ งมี
สาระตามที กําหนดไว้ในประกาศสํานักงาน และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
และสํานักงานภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะ
เวลาล่าสุดไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้เป็นสถานที 
ในการซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสําเนาให้เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมเลือกจัดทําและส่งรายงานตามวรรคหนึ งตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะได้รับยกเว้นไม่ต้อง
จัดทําและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลาหกเดือนหลังสําหรับปีบัญชีนั น

(4.5)     จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ. วันสิ นปีบัญชี และส่งให้แก่สํานักงาน
ภายใน 60 วัน นับแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชีนั น

(4.6)     แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ มจํานวนเงินทุนทะเบียน และการแก้ไขเพิ มเติม
จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ทราบภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

(4.7)     ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงาน โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที 
สํานักงานกําหนด ในกรณีที หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย

(4.8)     จัดทํารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานกําหนด ใน
กรณีที มิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานกําหนด และจัดส่งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด

(4.9)    หน้าที อื นใดตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด

1.     (ข) เงื อนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจเปลี ยนบริษัทจัดการได้เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี และเมื อได้รับการอนุมัติ หรือเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1)   เมื อสิ นสุดระยะเวลา และ/หรือเงื อนไขที กําหนดไว้ในโครงการ

2)   ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดําเนินงาน การบริหารจัดการกองทุน หรือมีการ
เปลี ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีอื นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการไม่ประสงค์ที จะปฎิบัติหน้าที ต่อไป บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที ในการจัดการกองทุนต่อไป ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์ที จะรับหน้าที ต่อไป (ลาออก) โดยที ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการจัดหาบริษัท
จัดการรายใหม่ที มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื อทําหน้าที จัดการกองทุนตามที ระบุไว้ในโครงการแทน
บริษัทจัดการภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการ

ในการเปลี ยนตัวบริษัทจัดการหากเป็นกรณีที กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก็ให้ดําเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติหน้าที ต่อไปจนกว่า
จะมีการแต่งตั งบริษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที บริษัทจัดการได้ทําการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็น
บริษัทจัดการตามข้อ (2) ข้างต้นนี จนครบถ้วน แต่กองทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือคณะกรรมการลงทุนไม่
สามารถจัดหาบริษัทจัดการกองทุนรวมอื นใดมารับหน้าที ได้ภายใน 180 วันนับแต่วันที บริษัทจัดการได้ทําการบอกกล่าว บริษัท
จัดการสงวนสิทธิที จะเลิกโครงการโดยถือว่าการดําเนินการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท ์0224239027 

หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ที มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วย
คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1)     สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1.1)     ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุน

(1.2)     บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน

(2)     หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(2.1)     ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งใน
ปัจจุบัน และที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(2.2)     ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน รับเงินต่าง ๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและ
ดําเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื อหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืน
หลักทรัพย์ และเงินอื นใดของกองทุน และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุน ตลอดจนดูแลการเบิก
จ่ายทรัพย์สินของกองทุนให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน

(2.3)     จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจน
รับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ตามคําสั งของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่าหลักฐานถูกต้องแล้ว

(2.4)     รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน ตามจํานวนเงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกจากการ
ขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(2.5)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เนื องจากมีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล

(2.6)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หากเห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถ
จําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุนได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมหรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(2.7)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในกรณีที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนด

(2.8)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที 
วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า

(2.9)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรในการทําธุรกรรมเพื อกองทุนรวมกับบุคคลที เกี ยวข้อง โดย
ธุรกรรมนั นไม่มีราคาตลาดหรือใช้ราคาอื นที ไม่เป็นไปตามราคาตลาดก่อนการทําธุรกรรมในแต่ละครั ง

(2.10)   ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันแทนการชําระหนี 
ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี 

(2.11)   ให้ความเห็นเกี ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการ เพื อประกอบกับข้อมูลอื นๆ ที บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาใน
การจัดทํารายงานดังนี 

1)    รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทินโดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจาก
วันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว

2)    รายงานทุกรอบปีบัญชี โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ นปีบัญชีนั น

(2.12)   รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืน และราคาขายหน่วยลงทุน
ของกองทุน และการคํานวณหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที 
ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง เมื อ
เห็นว่าถูกต้องแล้ว

(2.13)   จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(2.14)   แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น รับเงินปันผล และรับดอกเบี ย
การจองหุ้นเพิ มทุน การเปลี ยนแปลงมูลค่าหุ้น และการเปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดย
ทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์

(2.15)   จัดทํารายงาน และบัญชี ดังต่อไปนี และส่งให้แก่บริษัทจัดการ

1)   รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
การรับเงินปันผล ดอกเบี ย และอื น ๆ
2)   จัดทําบัญชี และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
3)   จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน และรับรองความถูกต้อง
4)   จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุน
5)   จัดทํางบกระทบยอดสําหรับบัญชีเงินฝากที ผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้มีอํานาจลงนาม

(2.16)   แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวม
ทั งประกาศหลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับอื นใดที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน

(2.17)   จัดทํารายงานเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที บริษัทจัดการกระทํา
การหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั งนี ภายใน 5 วัน นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(2.18)   ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชี และเอกสารหลักฐานของกองทุนตามที เห็นสมควรทั งนี จะต้องไม่
เข้ามามีอํานาจต่อการตัดสินใจ และการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

(2.19)   ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสีย
หายจากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้อง
จากทรัพย์สินของกองทุน

(2.20)   ในกรณีที มีการเลิกโครงการ หน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดเมื อผู้ชําระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในช่วงระยะเวลาที การชําระบัญชียังไม่สิ นสุด ผู้ดูแลผล
ประโยชน์จะรับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน

(2.21)   ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลงไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ดูแลผลประโยชน์นั นต้องทําหน้าที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั งหมดของกองทุนนั น ตลอด
จนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่จะเสร็จสิ นและผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันที เว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
จะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

(2.22)   แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล
และหลักฐานที ได้ให้ความเห็นชอบหรือที ได้ให้การรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบโดยพลัน

(2.23)   ทําการรับรองในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื องมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น
จากราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสมาคมตราสารหนี ไทยไม่ถูกต้อง

(2.24)  ทําการรับรองรายละเอียดโครงการที แก้ไขเพิ มเติม ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือสํานักงานกําหนด

(2.25)   ทําการรับรองผลการนับมติ ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ
80

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ

(2.26)   ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที ต้องดูแลการดํารงจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและประกาศ
กําหนด และในกรณีที จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที กําหนดในโครงการหรือประกาศ และบริษัทจัดการไม่ดําเนินการ
ตามประกาศและโครงการ ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที ต้องรายงานให้สํานักงานทราบ

(2.27)   หน้าที อื นใดที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือโดยข้อกําหนดของกฎหมายที เกี ยวข้องเป็นหน้าที ที ผู้
ดูแลผลประโยชน์ต้องกระทํา ทั งนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2.28)   ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศไว้โดยเคร่งครัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานก่อน

(1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน

(2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์
หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์
อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

(3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในการจัดการโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของสํานักงานหรือกรณีอื น
ใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงสัญญา ให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย และประกาศดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าว มีผลให้เป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

(4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

(5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามประกาศสํานักงานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับแต่วันที บริษัท
จัดการตรวจพบหรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงาน และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานทราบ
ภายใน 3 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาต
เปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจาก วันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน

(6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนไปเปิดเผย
หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัท
จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน

(7) กรณีอื น ๆ ตามที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์

เนื องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กําหนดให้กองทุนต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ดังนั นในกรณี
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลง ผู้ดูแลผลประโยชน์นั นต้องทําหน้าที ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์
จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหมดของกองทุนนั นตลอดจนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอน
ทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ น และผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันทีเว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอํานาจตามกฎหมายจะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
เลขที  3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท ์0224239027

และ/หรือ ที บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศต่างๆ หรือที ผ
ดูแลผลประโยชน์ที บริษัทจัดการจะแต่งตั งขึ น

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 
โทร.026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล
ที อยู่ : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท ์026450080  โทรสาร  026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ที อยู่ :  ชั น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที  173/2730, 3233 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทร (02) 7862000 โทรสาร (02) 786237074 
www.uobam.co.th

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เช่นเดียวกับที ได้กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง “สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน”

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :   จะระบุภายหลัง  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(1.1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนของกองทุน (ถ้าม)ี
ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ

(1.2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าวโดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน

(2) หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(2.1) ให้จัดวางเอกสารเผยแพร่ ณ สํานักงานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเกี ยวกับกองทุน รวม
ทั งดําเนินการด้วยความร่วมมือของบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนรวมทั งข้อมูลและเอกสารอันจําเป็น

(2.2) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนและ/
หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน คู่มือการลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูล
เกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่าย หรือเอกสารอื นๆที เกี ยวข้องกับกองทุน

(2.3) รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารที ใช้ในการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสา
รอื นๆที เกี ยวข้อง

(2.4) ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาทิเช่น บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ ว่าตรงกับชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนใน
การทําธุรกรรมกับกองทุน

(2.5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี ตามเงื อนไขที ระบุใน
โครงการ

(2.6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษี และเอกสารอื นใดที เกี ยวข้อง

(2.7) คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามคําสั งบริษัทจัดการ

(2.8) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการแจ้งหรือติดต่อกับผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีความจําเป็นที จะ
ต้องแจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด

(2.9) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น

(2.10) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะต้องปฏิบัติหน้าที ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราช บัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายที เกี ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(2.11) ดําเนินการอื นๆ ตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) สิทธิของที ปรึกษาการลงทุน
ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที เป็นที ปรึกษาการลงทุน ตามสัญญาจัดตั งที ปรึกษาการลงทุน
(2) หน้าที และความรับผิดชอบของที ปรึกษาการลงทุน
(2.1) ให้คําแนะนําและข้อเสนอในเรื องต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุนแก่บริษัทจัดการหรือ
กองทุน ตามที กําหนดในสัญญาที ปรึกษาการลงทุน ทั งนี ที ปรึกษาการลงทุนไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัท
จัดการแต่อย่างใด
(2.2) เก็บรักษาข้อมูลที ได้ล่วงรู้มา อันเนื องจากการปฏิบัติตามสัญญาที ปรึกษาการลงทุนเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้
บุคคลใดๆ ทราบ เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดโดยชัดแจ้งให้เปิดเผย หรือโดยความยินยอมของบริษัทจัดการ
(2.3) พนักงานลูกจ้าง หรือบุคคลอื นใดที ทํางานให้แก่ที ปรึกษาการลงทุนต้องไม่กระทําการซื อขายหลักทรัพย์โดยใช้
ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจซื อขายหลักทรัพย์ของกองทุน
(2.4) ไม่กระทําการใดๆ หรืองดเว้นการกระทําการใดๆ ที ก่อ/อาจก่อให้เกิดข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทุนและ/หรือ
บริษัทจัดการ รวมถึงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที มีอยู่แล้วและที จะมีขึ นในภายหน้าโดยเคร่งครัด
(2.5) ที ปรึกษาการลงทุนจะต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการลดมูลค่าของกองทุนในกรณีที มีความสูญเสีย
ความเสียหาย หรือการลดมูลค่าของกองทุนดังกล่าวเกิดจากการประพฤติมิชอบ ฉ้อฉล ไม่สุจริต ประมาท เลินเล่อ หรือไม่
ประพฤติตามข้อกําหนดหรือเงื อนไขใดๆ ตามที ระบุไว้ในสัญญาที ปรึกษาการลงทุน หรือฝ่าฝืนคําสั งโดยชอบที เป็นลายลักษณ์
อักษรของบริษัทจัดการ

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งผู้เชี ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุน ให้เป็นที ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุนเพื อ
ให้คําแนะนําในเรื องต่างๆที เกี ยวเนื องกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุน เพื อให้บริหารจัดการกองทุนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการอาจจะแต่งตั งขึ นดังกล่าวนั น จะไม่มีอํานาจ
ควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื อบริษัทจัดการแต่งตั งที ปรึกษาการลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการแจ้งชื อที ปรึกษาการลงทุนดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี ยังไม่ได้แต่งตั ง

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งที ปรึกษากองทุน อาทิเช่น ผู้เชี ยวชาญด้านธุรกิจและการลงทุนผู้เชี ยวชาญด้านกฎหมาย ผู้เชี ยวชาญ
ด้านการบริหารความเสี ยง เป็นต้น ให้เป็นที ปรึกษาของกองทุนตลอดจนให้คําแนะนําในเรื องต่างๆ แก่กองทุน เพื อให้การบริหาร
จัดการกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที ปรึกษากองทุนที บริษัทจัดการอาจจะแต่งตั งขึ นดัง
กล่าวนั น จะไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื อบริษัทจัดการแต่งตั งที ปรึกษากองทุนแล้ว
บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งชื อที ปรึกษาดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

 ไม่มี  เนื องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทุกวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน ตามที กําหนดไว้ในหนังสือชี ชวน

อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติ
ตามเงื อนไข และวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไป
ตามเงื อนไขที กําหนดไว้กฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษี
อากรด้วย

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ ในกรณีที กองทุนไม่
สามารถชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ตามหัวข้อเรื อง "การชําระค่ารับซื อคืน สับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

สิทธิในการรับเงินที เกิดจากการขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี 

1. ชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2. ชําระให้กับบริษัทจัดการหรือกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (กองทุนเปิดปลายทาง) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน

3. ชําระให้แก่ทายาทโดยธรรมโดยทางมรดกหรือพินัยกรรม หรือชําระให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม

4. ชําระให้กับผู้จัดการมรดกของผู้ถือหน่วยลงทุนตามคําสั งศาล หรือชําระให้กับบุคคลอื นตามคําสั งศาล หรือตามคําสั งของ
หน่วยงานผู้มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น นายทะเบียนจะ
ไม่รับจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ตามที กฎหมายกําหนด

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้บริษัทจัดการทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมี
มติโดยเสียงข้างมาก หรือมติพิเศษ แล้วแต่กรณี ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที กําหนดไว้ในข้อ
19 “การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ” ของส่วนที  1 ราย
ละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี ตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการตามที กําหนดในข้อ 23 "การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน"

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิและข้อจํากัดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี เว้น
แต่กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได ้
แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น
13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
ตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนไม่สามารถ
นําหน่วยลงทุนไปจํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้
13.7.3 สิทธิในการลงมติเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนแปลงผู้
ดูแลผลประโยชน์เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งสิ นของโครงการจัดการกองทุนและเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
13.7.4 สิทธิในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
การร่วมลงทุนในกองทุนรวมนี ผู้ถือหน่วยได้ตกลงมอบให้บริษัทจัดการดําเนินการบริหารจัดการกองทุนภายใต้การดูแลของผู้
ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะต้องบริหารจัดการและปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการจัดการที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยและบริษัทจัดการอย่าง
เคร่งครัด ดังนั นผู้ถือหน่วยจึงไม่จําเป็นต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา และไม่จําเป็นต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื อการใดๆ เว้นแต่บริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม (แล้วแต่กรณ)ี จะเห็นสมควร

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

(1) โครงการจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ทําการบันทึกชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดใน “ใบคําขอเปิดบัญชี
กองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” และ “ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน” เมื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ครบถ้วนแล้ว

(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน /ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี” ทุกครั งที มีการสั งซื อ
หรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื อเป็นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันทําการถัดจากวันที ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือภายใน 4 วันทําการนับแต่วัน
ทําการถัดจากวันที ซื อขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรกโดยทาง
ไปรษณีย์หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นผู้มอบให้

โดยนายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง หากปรากฏข้อผิดพลาด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ในหนังสือ
รับรองสิทธิที ได้จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนดังกล่าว ไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานําหรือนําไปเป็นประกันมิได้ ซึ ง
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียน การโอน หรือการจํานําหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการให้มีการออกและจัดส่ง “รายงานการถือหน่วยลงทุน” ซึ งได้รับการปรับปรุงรายการ
ให้เป็นปัจจุบัน ณ วันทําการสุดท้ายของรอบ 6 เดือนตามปีปฏิทิน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันทําการสุดท้ายของรอบ 6 เดือนนั นๆ ทางไปรษณีย์

(4) ในกรณีที บัญชีกองทุนใดไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการนานติดต่อ กันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ

(5) นายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนร้องขอและบริษัทจัดการพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ โดยผู้ร้องขอจะต้องดําเนินการดังนี  :

(5.1) กรอกรายละเอียดในใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน

(5.2) ยื นใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที 
ระบุไว้ในหัวข้อเรื อง "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" ในหนังสือชี 
ชวนส่วนโครงการ

(5.3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอ
มากกว่าจํานวนหน่วย ลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน นายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการ
จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุน สําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(5.4) ใบหน่วยลงทุนที ออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ
กําหนด ซึ งจะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการ
และประทับตราสําคัญ หรือจะต้องมีลายมือชื อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือใช้
เครื องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื นใดตามที กฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทําได้จึงจะถือว่าใบ
หน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี

(1) นายทะเบียนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื อนําหนังสือรับรองนี แนบเป็นหลักฐานในการขอยกเว้นภาษีสําหรับปีนั นๆ พร้อมกับการยื นแบบภาษีเงินได้ตามที กฎหมาย
กําหนด ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันสิ นปี ทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(2) นายทะเบียนจะออกและส่งมอบรายงานการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื น เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแนบพร้อมหนังสือ
รับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 

16.1     กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารองรายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวม
จ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนํา
เงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2     กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวมจะได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี รวมทั งต้อง
จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี 
ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ก็ได้ ทั งนี ใน
การดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม

เงื อนไขเพิ มเติม

     บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิ
เรียกร้องผิดนัดชําระหนี และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที เกี ยวข้องกับการรับชําระหนี ด้วยหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นของกองทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม
ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั น โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

      ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไป
รวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฎว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของ
หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท ในวันทําการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั น
(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทําการใด
(3) ในกรณีที มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ความในข้อ 22.1.1 (3) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคง
เหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

22.1.2 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมเปิดตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 22.2.2 เมื อปรากฏข้อเท็จ
จริงที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ
22.1.1 (3) และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

22.1.3 เมื อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัท
จัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.4 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

เงื อนไขพิเศษ : 

• สําหรับเงื อนไขการเลิกกองทุนรวมในข้อ 22.1.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือ
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

• ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับคําสั งให้เลิกกองทุนจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย อาทิเช่น สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คําสั งศาล คําสั งอนุญาโตตุลาการ และหรือกรณีปรากฏเหตุการณ์อื นใดตามที ระบุไว้ใน
โครงการนี 

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาผ่อนผัน ประกาศ กําหนด หรือสั งการเป็น
ประการอื น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรสําหรับการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 
22.2.1 การเลิกกองทุนรวมกรณีที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า
1 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มี
ข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝาก ประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืน เมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม
22.2.2 การเลิกกองทุนรวมกรณีไม่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า
(1) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตาม 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(2) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(3) จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตาม
22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(4) รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม (3) ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(5) ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชักช้า
ทั งนี แนวทางการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
อื นเป็นไปตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการข้อ 20 ข้อกําหนดอื นๆ
เมื อได้ดําเนินการตาม (1) ถึง (5) แล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น
เงื อนไขอื น : 
บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พิจารณา ผ่อนผัน หรือสั งการให้บริษัท
จัดการปฏิบัติเป็นอย่างอื นได้ สําหรับการดําเนินการเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที มีความจําเป็นหรือสมควร

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

เมื อเลิกโครงการแล้วบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เว้นแต่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะพิจารณาผ่อนผัน เห็นชอบ ประกาศ กําหนด แก้ไข
เปลี ยนแปลง หรือสั งการ เป็นอย่างอื น
(1) บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ เพื อดําเนินการคิดคํานวณ รวบรวมทรัพย์สิน จัดทําบัญชี ชําระหนี สิน จําหน่ายและแจกจ่ายทรัพย์สิน
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีของกองทุนให้เสร็จสิ น โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด สั งการ และ/หรือเห็นชอบ
(2) เมื อชําระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน เงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชี และหนี สินทั งหมดของกองทุนเสร็จสิ น
ผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ ตามสัดส่วนจํานวน
หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน
(3) ในกรณีที เจ้าหนี ของกองทุนไม่ได้ยื นคําทวงหนี แก่ผู้ชําระบัญชี หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่ยื น
เช็คต่อธนาคารเพื อให้ใช้เงินตามเช็คที ได้รับเนื องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการ
วางเงินตามจํานวนหนี หรือจํานวนเงินตามเช็ค หรือทรัพย์สินอื น รวมทั งวางเงินประกันค่าฤชาธรรมเนียมไว้ณ สํานักงานวาง
ทรัพย์ตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ และระเบียบเกี ยวกับการวางทรัพย์ และจะแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าหนี หรือผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งมี
ชื อปรากฎในบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนทราบถึงการวางเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับหรือโดยวิธีอื นที มีหลักฐานการตอบรับอีกทั งยังจะดําเนินการใดๆตามความจําเป็นเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้มีสิทธิถอนเงินหรือทรัพย์สินที วางไว้ซึ งเจ้าหนี หรือผู้ถือหน่วยมิได้เรียกเอาภายใน 10 ปี
นับแต่วันถัดจากวันที ได้รับคําบอกกล่าวการวางเงินหรือทรัพย์สินในฐานะที เป็นทรัพย์สินคงค้างของกองทุน
(4) ผู้ชําระบัญชีจะต้องชําระบัญชีให้เสร็จสิ นภายใน 90 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันเลิกกองทุน และเมื อชําระบัญชีเสร็จสิ นแล้ว ผู ้
ชําระบัญชีจะทําการยื นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพร้อมทั งจัดส่งรายงานผลการชําระบัญชีตามแบบที สํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนดต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือ
ทรัพย์สิน หรือไม่ยื นเช็คแก่ธนาคารเพื อให้ใช้เงินตามเช็คที ได้รับเนื องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ชําระ
บัญชีสามารถยื นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนได้เมื อพ้นกําหนด 6 เดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น แต่ทั งนี ต้อง
ไม่เกินหนึ งปีนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น เว้นแต่มีเหตุผลจําเป็นและสมควรโดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย และหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ผู้ชําระบัญชีจะ
จัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื อการเลี ยงชีพ 2
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1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  ชั น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที  173/2730, 3233 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทร (02) 7862222 โทรสาร (02) 7862377 
www.uobam.co.th
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

23A, 25th Floor, Asia Centre Building, 173/2730, 3233 South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon, Bangkok
10120, Thailand

Tel : +66 2786 2222

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ
เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และที ปรึกษา (ถ้ามี) มีดังต่อไปนี 

1. (ก)  สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ :

ในการจัดการกองทุน บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)     การบริหารกองทุน

(1.1)     ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนต่อสํานักงาน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก

(1.2)     จัดการกองทุนให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการที ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือ
หน่วยลงทุนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที ประกาศไว้ทั งในปัจจุบันและที 
จะมีแก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(1.3)     นําเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ หรือทรัพย์สินอื น ตามที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อเรื อง “ประเภทของหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน” ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ และซื อขาย จําหน่าย สั งโอน
เปลี ยนแปลงเพิ มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ของกฎหมาย และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน ทั งนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

(1.4)     ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนด

(1.5)     ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายแล้ว หรือยกเลิกหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนจํานวนนั นแล้วแต่กรณี

(1.6)     จัดสรรผลกําไรของกองทุนเพื อจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที กําหนดไว้ใน ข้อ 15 “การกําหนดเวลาและวิธีการ
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน

(1.7)     สงวนสิทธิที จะปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.8)     สงวนสิทธิที จะเลื อนกําหนดการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.9)     สงวนสิทธิที จะรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกัน แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสาร
แห่งหนี ตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.10)   สงวนสิทธิที จะชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

(1.11)   สงวนสิทธิที จะละเว้นไม่ปฏิบัติตามมติของคณะที ปรึกษากองทุน หรือมติของผู้ถือหน่วยลงทุน เมื อบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้จัดการกองทุนมีเหตุอันสมควรเชื อได้ว่ามติดังกล่าว ขัด ฝ่าฝืน กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานอื นใดที มี
อํานาจตามกฎหมาย

(1.12)   เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็น เพื อรักษาผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(1.13)   เปลี ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือ วิธีจัดการกองทุนตามหัวข้อเรื อง "การขอมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

(1.14)   กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย

(1.15)   ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที จะมีแก้ไข
เพิ มเติมต่อไป รวมทั งตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

(1.16)   ดําเนินการเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในข้อ 22 "การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”

(2)     การรับและจ่ายเงินของกองทุน

จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื นใด จากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ของการจัดการของกองทุนตามที กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน
รวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

(3)     การแต่งตั งบุคคลที เกี ยวข้องเพื อการจัดการกองทุน

(3.1)     จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทนตามเงื อนไขใน
การเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง “เงื อนไขการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับอนุญาต
จากสํานักงานก่อน

(3.2)     แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด

(3.3)     จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนที มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

(3.4)     แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อน

(3.5)     แต่งตั งและถอดถอนนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

(3.6)     แต่งตั งและถอดถอนที ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) ที ทําหน้าที เป็นที ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ และ/หรือที 
ปรึกษากองทุน (ถ้ามี) ที ทําหน้าที เป็นที ปรึกษาของกองทุน ตลอดจนให้คําแนะนําในเรื องต่างๆ แก่กองทุน ตามที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร

(4)     การดําเนินการอื นๆ

(4.1)     จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

(4.2)     จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด และเก็บรักษาไว้ซึ งทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุน

(4.3)     จัดทํารายงานเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี ซึ งมีสาระตามที กําหนดไว้ในประกาศสํานักงาน และ
ส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ นปีบัญชี และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้เป็นสถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสําเนาให้เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการเลือกจัดทําและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน ตามปีปฏิทิน ระยะเวลาการส่งรายงานเพื อ
แสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชีจะขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ นปีบัญชี

(4.4)     จัดทํารายงานเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมเปิดทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของปีบัญชีหรือของปีปฏิทิน ซึ งมี
สาระตามที กําหนดไว้ในประกาศสํานักงาน และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
และสํานักงานภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะ
เวลาล่าสุดไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้เป็นสถานที 
ในการซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสําเนาให้เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมเลือกจัดทําและส่งรายงานตามวรรคหนึ งตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะได้รับยกเว้นไม่ต้อง
จัดทําและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลาหกเดือนหลังสําหรับปีบัญชีนั น

(4.5)     จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ. วันสิ นปีบัญชี และส่งให้แก่สํานักงาน
ภายใน 60 วัน นับแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชีนั น

(4.6)     แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ มจํานวนเงินทุนทะเบียน และการแก้ไขเพิ มเติม
จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ทราบภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

(4.7)     ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงาน โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที 
สํานักงานกําหนด ในกรณีที หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย

(4.8)     จัดทํารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานกําหนด ใน
กรณีที มิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานกําหนด และจัดส่งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด

(4.9)    หน้าที อื นใดตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด

1.     (ข) เงื อนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจเปลี ยนบริษัทจัดการได้เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี และเมื อได้รับการอนุมัติ หรือเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1)   เมื อสิ นสุดระยะเวลา และ/หรือเงื อนไขที กําหนดไว้ในโครงการ

2)   ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดําเนินงาน การบริหารจัดการกองทุน หรือมีการ
เปลี ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีอื นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการไม่ประสงค์ที จะปฎิบัติหน้าที ต่อไป บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที ในการจัดการกองทุนต่อไป ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์ที จะรับหน้าที ต่อไป (ลาออก) โดยที ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการจัดหาบริษัท
จัดการรายใหม่ที มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื อทําหน้าที จัดการกองทุนตามที ระบุไว้ในโครงการแทน
บริษัทจัดการภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการ

ในการเปลี ยนตัวบริษัทจัดการหากเป็นกรณีที กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก็ให้ดําเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติหน้าที ต่อไปจนกว่า
จะมีการแต่งตั งบริษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที บริษัทจัดการได้ทําการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็น
บริษัทจัดการตามข้อ (2) ข้างต้นนี จนครบถ้วน แต่กองทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือคณะกรรมการลงทุนไม่
สามารถจัดหาบริษัทจัดการกองทุนรวมอื นใดมารับหน้าที ได้ภายใน 180 วันนับแต่วันที บริษัทจัดการได้ทําการบอกกล่าว บริษัท
จัดการสงวนสิทธิที จะเลิกโครงการโดยถือว่าการดําเนินการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท ์0224239027 

หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ที มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วย
คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1)     สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1.1)     ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุน

(1.2)     บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน

(2)     หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(2.1)     ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งใน
ปัจจุบัน และที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(2.2)     ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน รับเงินต่าง ๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและ
ดําเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื อหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืน
หลักทรัพย์ และเงินอื นใดของกองทุน และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุน ตลอดจนดูแลการเบิก
จ่ายทรัพย์สินของกองทุนให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน

(2.3)     จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจน
รับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ตามคําสั งของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่าหลักฐานถูกต้องแล้ว

(2.4)     รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน ตามจํานวนเงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกจากการ
ขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(2.5)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เนื องจากมีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล

(2.6)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หากเห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถ
จําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุนได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมหรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(2.7)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในกรณีที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนด

(2.8)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที 
วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า

(2.9)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรในการทําธุรกรรมเพื อกองทุนรวมกับบุคคลที เกี ยวข้อง โดย
ธุรกรรมนั นไม่มีราคาตลาดหรือใช้ราคาอื นที ไม่เป็นไปตามราคาตลาดก่อนการทําธุรกรรมในแต่ละครั ง

(2.10)   ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันแทนการชําระหนี 
ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี 

(2.11)   ให้ความเห็นเกี ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการ เพื อประกอบกับข้อมูลอื นๆ ที บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาใน
การจัดทํารายงานดังนี 

1)    รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทินโดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจาก
วันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว

2)    รายงานทุกรอบปีบัญชี โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ นปีบัญชีนั น

(2.12)   รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืน และราคาขายหน่วยลงทุน
ของกองทุน และการคํานวณหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที 
ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง เมื อ
เห็นว่าถูกต้องแล้ว

(2.13)   จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(2.14)   แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น รับเงินปันผล และรับดอกเบี ย
การจองหุ้นเพิ มทุน การเปลี ยนแปลงมูลค่าหุ้น และการเปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดย
ทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์

(2.15)   จัดทํารายงาน และบัญชี ดังต่อไปนี และส่งให้แก่บริษัทจัดการ

1)   รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
การรับเงินปันผล ดอกเบี ย และอื น ๆ
2)   จัดทําบัญชี และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
3)   จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน และรับรองความถูกต้อง
4)   จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุน
5)   จัดทํางบกระทบยอดสําหรับบัญชีเงินฝากที ผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้มีอํานาจลงนาม

(2.16)   แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวม
ทั งประกาศหลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับอื นใดที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน

(2.17)   จัดทํารายงานเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที บริษัทจัดการกระทํา
การหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั งนี ภายใน 5 วัน นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(2.18)   ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชี และเอกสารหลักฐานของกองทุนตามที เห็นสมควรทั งนี จะต้องไม่
เข้ามามีอํานาจต่อการตัดสินใจ และการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

(2.19)   ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสีย
หายจากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้อง
จากทรัพย์สินของกองทุน

(2.20)   ในกรณีที มีการเลิกโครงการ หน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดเมื อผู้ชําระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในช่วงระยะเวลาที การชําระบัญชียังไม่สิ นสุด ผู้ดูแลผล
ประโยชน์จะรับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน

(2.21)   ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลงไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ดูแลผลประโยชน์นั นต้องทําหน้าที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั งหมดของกองทุนนั น ตลอด
จนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่จะเสร็จสิ นและผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันที เว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
จะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

(2.22)   แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล
และหลักฐานที ได้ให้ความเห็นชอบหรือที ได้ให้การรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบโดยพลัน

(2.23)   ทําการรับรองในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื องมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น
จากราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสมาคมตราสารหนี ไทยไม่ถูกต้อง

(2.24)  ทําการรับรองรายละเอียดโครงการที แก้ไขเพิ มเติม ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือสํานักงานกําหนด

(2.25)   ทําการรับรองผลการนับมติ ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ
80

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ

(2.26)   ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที ต้องดูแลการดํารงจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและประกาศ
กําหนด และในกรณีที จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที กําหนดในโครงการหรือประกาศ และบริษัทจัดการไม่ดําเนินการ
ตามประกาศและโครงการ ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที ต้องรายงานให้สํานักงานทราบ

(2.27)   หน้าที อื นใดที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือโดยข้อกําหนดของกฎหมายที เกี ยวข้องเป็นหน้าที ที ผู้
ดูแลผลประโยชน์ต้องกระทํา ทั งนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2.28)   ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศไว้โดยเคร่งครัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานก่อน

(1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน

(2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์
หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์
อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

(3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในการจัดการโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของสํานักงานหรือกรณีอื น
ใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงสัญญา ให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย และประกาศดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าว มีผลให้เป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

(4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

(5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามประกาศสํานักงานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับแต่วันที บริษัท
จัดการตรวจพบหรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงาน และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานทราบ
ภายใน 3 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาต
เปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจาก วันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน

(6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนไปเปิดเผย
หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัท
จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน

(7) กรณีอื น ๆ ตามที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์

เนื องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กําหนดให้กองทุนต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ดังนั นในกรณี
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลง ผู้ดูแลผลประโยชน์นั นต้องทําหน้าที ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์
จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหมดของกองทุนนั นตลอดจนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอน
ทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ น และผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันทีเว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอํานาจตามกฎหมายจะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
เลขที  3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท ์0224239027

และ/หรือ ที บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศต่างๆ หรือที ผ
ดูแลผลประโยชน์ที บริษัทจัดการจะแต่งตั งขึ น

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 
โทร.026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล
ที อยู่ : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท ์026450080  โทรสาร  026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ที อยู่ :  ชั น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที  173/2730, 3233 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทร (02) 7862000 โทรสาร (02) 786237074 
www.uobam.co.th

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เช่นเดียวกับที ได้กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง “สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน”

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :   จะระบุภายหลัง  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(1.1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนของกองทุน (ถ้าม)ี
ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ

(1.2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าวโดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน

(2) หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(2.1) ให้จัดวางเอกสารเผยแพร่ ณ สํานักงานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเกี ยวกับกองทุน รวม
ทั งดําเนินการด้วยความร่วมมือของบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนรวมทั งข้อมูลและเอกสารอันจําเป็น

(2.2) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนและ/
หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน คู่มือการลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูล
เกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่าย หรือเอกสารอื นๆที เกี ยวข้องกับกองทุน

(2.3) รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารที ใช้ในการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสา
รอื นๆที เกี ยวข้อง

(2.4) ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาทิเช่น บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ ว่าตรงกับชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนใน
การทําธุรกรรมกับกองทุน

(2.5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี ตามเงื อนไขที ระบุใน
โครงการ

(2.6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษี และเอกสารอื นใดที เกี ยวข้อง

(2.7) คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามคําสั งบริษัทจัดการ

(2.8) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการแจ้งหรือติดต่อกับผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีความจําเป็นที จะ
ต้องแจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด

(2.9) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น

(2.10) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะต้องปฏิบัติหน้าที ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราช บัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายที เกี ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(2.11) ดําเนินการอื นๆ ตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) สิทธิของที ปรึกษาการลงทุน
ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที เป็นที ปรึกษาการลงทุน ตามสัญญาจัดตั งที ปรึกษาการลงทุน
(2) หน้าที และความรับผิดชอบของที ปรึกษาการลงทุน
(2.1) ให้คําแนะนําและข้อเสนอในเรื องต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุนแก่บริษัทจัดการหรือ
กองทุน ตามที กําหนดในสัญญาที ปรึกษาการลงทุน ทั งนี ที ปรึกษาการลงทุนไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัท
จัดการแต่อย่างใด
(2.2) เก็บรักษาข้อมูลที ได้ล่วงรู้มา อันเนื องจากการปฏิบัติตามสัญญาที ปรึกษาการลงทุนเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้
บุคคลใดๆ ทราบ เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดโดยชัดแจ้งให้เปิดเผย หรือโดยความยินยอมของบริษัทจัดการ
(2.3) พนักงานลูกจ้าง หรือบุคคลอื นใดที ทํางานให้แก่ที ปรึกษาการลงทุนต้องไม่กระทําการซื อขายหลักทรัพย์โดยใช้
ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจซื อขายหลักทรัพย์ของกองทุน
(2.4) ไม่กระทําการใดๆ หรืองดเว้นการกระทําการใดๆ ที ก่อ/อาจก่อให้เกิดข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทุนและ/หรือ
บริษัทจัดการ รวมถึงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที มีอยู่แล้วและที จะมีขึ นในภายหน้าโดยเคร่งครัด
(2.5) ที ปรึกษาการลงทุนจะต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการลดมูลค่าของกองทุนในกรณีที มีความสูญเสีย
ความเสียหาย หรือการลดมูลค่าของกองทุนดังกล่าวเกิดจากการประพฤติมิชอบ ฉ้อฉล ไม่สุจริต ประมาท เลินเล่อ หรือไม่
ประพฤติตามข้อกําหนดหรือเงื อนไขใดๆ ตามที ระบุไว้ในสัญญาที ปรึกษาการลงทุน หรือฝ่าฝืนคําสั งโดยชอบที เป็นลายลักษณ์
อักษรของบริษัทจัดการ

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งผู้เชี ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุน ให้เป็นที ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุนเพื อ
ให้คําแนะนําในเรื องต่างๆที เกี ยวเนื องกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุน เพื อให้บริหารจัดการกองทุนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการอาจจะแต่งตั งขึ นดังกล่าวนั น จะไม่มีอํานาจ
ควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื อบริษัทจัดการแต่งตั งที ปรึกษาการลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการแจ้งชื อที ปรึกษาการลงทุนดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี ยังไม่ได้แต่งตั ง

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งที ปรึกษากองทุน อาทิเช่น ผู้เชี ยวชาญด้านธุรกิจและการลงทุนผู้เชี ยวชาญด้านกฎหมาย ผู้เชี ยวชาญ
ด้านการบริหารความเสี ยง เป็นต้น ให้เป็นที ปรึกษาของกองทุนตลอดจนให้คําแนะนําในเรื องต่างๆ แก่กองทุน เพื อให้การบริหาร
จัดการกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที ปรึกษากองทุนที บริษัทจัดการอาจจะแต่งตั งขึ นดัง
กล่าวนั น จะไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื อบริษัทจัดการแต่งตั งที ปรึกษากองทุนแล้ว
บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งชื อที ปรึกษาดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

 ไม่มี  เนื องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทุกวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน ตามที กําหนดไว้ในหนังสือชี ชวน

อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติ
ตามเงื อนไข และวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไป
ตามเงื อนไขที กําหนดไว้กฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษี
อากรด้วย

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ ในกรณีที กองทุนไม่
สามารถชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ตามหัวข้อเรื อง "การชําระค่ารับซื อคืน สับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

สิทธิในการรับเงินที เกิดจากการขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี 

1. ชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2. ชําระให้กับบริษัทจัดการหรือกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (กองทุนเปิดปลายทาง) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน

3. ชําระให้แก่ทายาทโดยธรรมโดยทางมรดกหรือพินัยกรรม หรือชําระให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม

4. ชําระให้กับผู้จัดการมรดกของผู้ถือหน่วยลงทุนตามคําสั งศาล หรือชําระให้กับบุคคลอื นตามคําสั งศาล หรือตามคําสั งของ
หน่วยงานผู้มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น นายทะเบียนจะ
ไม่รับจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ตามที กฎหมายกําหนด

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้บริษัทจัดการทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมี
มติโดยเสียงข้างมาก หรือมติพิเศษ แล้วแต่กรณี ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที กําหนดไว้ในข้อ
19 “การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ” ของส่วนที  1 ราย
ละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี ตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการตามที กําหนดในข้อ 23 "การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน"

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิและข้อจํากัดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี เว้น
แต่กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได ้
แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น
13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
ตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนไม่สามารถ
นําหน่วยลงทุนไปจํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้
13.7.3 สิทธิในการลงมติเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนแปลงผู้
ดูแลผลประโยชน์เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งสิ นของโครงการจัดการกองทุนและเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
13.7.4 สิทธิในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
การร่วมลงทุนในกองทุนรวมนี ผู้ถือหน่วยได้ตกลงมอบให้บริษัทจัดการดําเนินการบริหารจัดการกองทุนภายใต้การดูแลของผู้
ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะต้องบริหารจัดการและปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการจัดการที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยและบริษัทจัดการอย่าง
เคร่งครัด ดังนั นผู้ถือหน่วยจึงไม่จําเป็นต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา และไม่จําเป็นต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื อการใดๆ เว้นแต่บริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม (แล้วแต่กรณ)ี จะเห็นสมควร

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

(1) โครงการจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ทําการบันทึกชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดใน “ใบคําขอเปิดบัญชี
กองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” และ “ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน” เมื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ครบถ้วนแล้ว

(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน /ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี” ทุกครั งที มีการสั งซื อ
หรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื อเป็นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันทําการถัดจากวันที ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือภายใน 4 วันทําการนับแต่วัน
ทําการถัดจากวันที ซื อขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรกโดยทาง
ไปรษณีย์หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นผู้มอบให้

โดยนายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง หากปรากฏข้อผิดพลาด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ในหนังสือ
รับรองสิทธิที ได้จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนดังกล่าว ไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานําหรือนําไปเป็นประกันมิได้ ซึ ง
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียน การโอน หรือการจํานําหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการให้มีการออกและจัดส่ง “รายงานการถือหน่วยลงทุน” ซึ งได้รับการปรับปรุงรายการ
ให้เป็นปัจจุบัน ณ วันทําการสุดท้ายของรอบ 6 เดือนตามปีปฏิทิน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันทําการสุดท้ายของรอบ 6 เดือนนั นๆ ทางไปรษณีย์

(4) ในกรณีที บัญชีกองทุนใดไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการนานติดต่อ กันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ

(5) นายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนร้องขอและบริษัทจัดการพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ โดยผู้ร้องขอจะต้องดําเนินการดังนี  :

(5.1) กรอกรายละเอียดในใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน

(5.2) ยื นใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที 
ระบุไว้ในหัวข้อเรื อง "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" ในหนังสือชี 
ชวนส่วนโครงการ

(5.3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอ
มากกว่าจํานวนหน่วย ลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน นายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการ
จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุน สําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(5.4) ใบหน่วยลงทุนที ออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ
กําหนด ซึ งจะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการ
และประทับตราสําคัญ หรือจะต้องมีลายมือชื อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือใช้
เครื องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื นใดตามที กฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทําได้จึงจะถือว่าใบ
หน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี

(1) นายทะเบียนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื อนําหนังสือรับรองนี แนบเป็นหลักฐานในการขอยกเว้นภาษีสําหรับปีนั นๆ พร้อมกับการยื นแบบภาษีเงินได้ตามที กฎหมาย
กําหนด ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันสิ นปี ทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(2) นายทะเบียนจะออกและส่งมอบรายงานการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื น เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแนบพร้อมหนังสือ
รับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 

16.1     กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารองรายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวม
จ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนํา
เงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2     กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวมจะได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี รวมทั งต้อง
จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี 
ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ก็ได้ ทั งนี ใน
การดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม

เงื อนไขเพิ มเติม

     บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิ
เรียกร้องผิดนัดชําระหนี และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที เกี ยวข้องกับการรับชําระหนี ด้วยหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นของกองทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม
ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั น โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

      ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไป
รวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฎว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของ
หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท ในวันทําการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั น
(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทําการใด
(3) ในกรณีที มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ความในข้อ 22.1.1 (3) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคง
เหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

22.1.2 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมเปิดตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 22.2.2 เมื อปรากฏข้อเท็จ
จริงที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ
22.1.1 (3) และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

22.1.3 เมื อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัท
จัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.4 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

เงื อนไขพิเศษ : 

• สําหรับเงื อนไขการเลิกกองทุนรวมในข้อ 22.1.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือ
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

• ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับคําสั งให้เลิกกองทุนจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย อาทิเช่น สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คําสั งศาล คําสั งอนุญาโตตุลาการ และหรือกรณีปรากฏเหตุการณ์อื นใดตามที ระบุไว้ใน
โครงการนี 

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาผ่อนผัน ประกาศ กําหนด หรือสั งการเป็น
ประการอื น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรสําหรับการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 
22.2.1 การเลิกกองทุนรวมกรณีที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า
1 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มี
ข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝาก ประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืน เมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม
22.2.2 การเลิกกองทุนรวมกรณีไม่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า
(1) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตาม 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(2) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(3) จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตาม
22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(4) รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม (3) ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(5) ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชักช้า
ทั งนี แนวทางการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
อื นเป็นไปตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการข้อ 20 ข้อกําหนดอื นๆ
เมื อได้ดําเนินการตาม (1) ถึง (5) แล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น
เงื อนไขอื น : 
บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พิจารณา ผ่อนผัน หรือสั งการให้บริษัท
จัดการปฏิบัติเป็นอย่างอื นได้ สําหรับการดําเนินการเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที มีความจําเป็นหรือสมควร

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

เมื อเลิกโครงการแล้วบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เว้นแต่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะพิจารณาผ่อนผัน เห็นชอบ ประกาศ กําหนด แก้ไข
เปลี ยนแปลง หรือสั งการ เป็นอย่างอื น
(1) บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ เพื อดําเนินการคิดคํานวณ รวบรวมทรัพย์สิน จัดทําบัญชี ชําระหนี สิน จําหน่ายและแจกจ่ายทรัพย์สิน
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีของกองทุนให้เสร็จสิ น โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด สั งการ และ/หรือเห็นชอบ
(2) เมื อชําระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน เงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชี และหนี สินทั งหมดของกองทุนเสร็จสิ น
ผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ ตามสัดส่วนจํานวน
หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน
(3) ในกรณีที เจ้าหนี ของกองทุนไม่ได้ยื นคําทวงหนี แก่ผู้ชําระบัญชี หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่ยื น
เช็คต่อธนาคารเพื อให้ใช้เงินตามเช็คที ได้รับเนื องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการ
วางเงินตามจํานวนหนี หรือจํานวนเงินตามเช็ค หรือทรัพย์สินอื น รวมทั งวางเงินประกันค่าฤชาธรรมเนียมไว้ณ สํานักงานวาง
ทรัพย์ตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ และระเบียบเกี ยวกับการวางทรัพย์ และจะแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าหนี หรือผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งมี
ชื อปรากฎในบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนทราบถึงการวางเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับหรือโดยวิธีอื นที มีหลักฐานการตอบรับอีกทั งยังจะดําเนินการใดๆตามความจําเป็นเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้มีสิทธิถอนเงินหรือทรัพย์สินที วางไว้ซึ งเจ้าหนี หรือผู้ถือหน่วยมิได้เรียกเอาภายใน 10 ปี
นับแต่วันถัดจากวันที ได้รับคําบอกกล่าวการวางเงินหรือทรัพย์สินในฐานะที เป็นทรัพย์สินคงค้างของกองทุน
(4) ผู้ชําระบัญชีจะต้องชําระบัญชีให้เสร็จสิ นภายใน 90 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันเลิกกองทุน และเมื อชําระบัญชีเสร็จสิ นแล้ว ผู ้
ชําระบัญชีจะทําการยื นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพร้อมทั งจัดส่งรายงานผลการชําระบัญชีตามแบบที สํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนดต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือ
ทรัพย์สิน หรือไม่ยื นเช็คแก่ธนาคารเพื อให้ใช้เงินตามเช็คที ได้รับเนื องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ชําระ
บัญชีสามารถยื นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนได้เมื อพ้นกําหนด 6 เดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น แต่ทั งนี ต้อง
ไม่เกินหนึ งปีนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น เว้นแต่มีเหตุผลจําเป็นและสมควรโดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย และหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ผู้ชําระบัญชีจะ
จัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  ชั น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที  173/2730, 3233 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทร (02) 7862222 โทรสาร (02) 7862377 
www.uobam.co.th
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

23A, 25th Floor, Asia Centre Building, 173/2730, 3233 South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon, Bangkok
10120, Thailand

Tel : +66 2786 2222

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ
เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และที ปรึกษา (ถ้ามี) มีดังต่อไปนี 

1. (ก)  สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ :

ในการจัดการกองทุน บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)     การบริหารกองทุน

(1.1)     ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนต่อสํานักงาน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก

(1.2)     จัดการกองทุนให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการที ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือ
หน่วยลงทุนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที ประกาศไว้ทั งในปัจจุบันและที 
จะมีแก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(1.3)     นําเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ หรือทรัพย์สินอื น ตามที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อเรื อง “ประเภทของหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน” ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ และซื อขาย จําหน่าย สั งโอน
เปลี ยนแปลงเพิ มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ของกฎหมาย และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน ทั งนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

(1.4)     ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนด

(1.5)     ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายแล้ว หรือยกเลิกหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนจํานวนนั นแล้วแต่กรณี

(1.6)     จัดสรรผลกําไรของกองทุนเพื อจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที กําหนดไว้ใน ข้อ 15 “การกําหนดเวลาและวิธีการ
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน

(1.7)     สงวนสิทธิที จะปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.8)     สงวนสิทธิที จะเลื อนกําหนดการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.9)     สงวนสิทธิที จะรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกัน แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสาร
แห่งหนี ตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.10)   สงวนสิทธิที จะชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

(1.11)   สงวนสิทธิที จะละเว้นไม่ปฏิบัติตามมติของคณะที ปรึกษากองทุน หรือมติของผู้ถือหน่วยลงทุน เมื อบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้จัดการกองทุนมีเหตุอันสมควรเชื อได้ว่ามติดังกล่าว ขัด ฝ่าฝืน กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานอื นใดที มี
อํานาจตามกฎหมาย

(1.12)   เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็น เพื อรักษาผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(1.13)   เปลี ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือ วิธีจัดการกองทุนตามหัวข้อเรื อง "การขอมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

(1.14)   กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย

(1.15)   ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที จะมีแก้ไข
เพิ มเติมต่อไป รวมทั งตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

(1.16)   ดําเนินการเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในข้อ 22 "การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”

(2)     การรับและจ่ายเงินของกองทุน

จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื นใด จากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ของการจัดการของกองทุนตามที กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน
รวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

(3)     การแต่งตั งบุคคลที เกี ยวข้องเพื อการจัดการกองทุน

(3.1)     จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทนตามเงื อนไขใน
การเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง “เงื อนไขการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับอนุญาต
จากสํานักงานก่อน

(3.2)     แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด

(3.3)     จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนที มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

(3.4)     แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อน

(3.5)     แต่งตั งและถอดถอนนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

(3.6)     แต่งตั งและถอดถอนที ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) ที ทําหน้าที เป็นที ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ และ/หรือที 
ปรึกษากองทุน (ถ้ามี) ที ทําหน้าที เป็นที ปรึกษาของกองทุน ตลอดจนให้คําแนะนําในเรื องต่างๆ แก่กองทุน ตามที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร

(4)     การดําเนินการอื นๆ

(4.1)     จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

(4.2)     จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด และเก็บรักษาไว้ซึ งทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุน

(4.3)     จัดทํารายงานเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี ซึ งมีสาระตามที กําหนดไว้ในประกาศสํานักงาน และ
ส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ นปีบัญชี และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้เป็นสถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสําเนาให้เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการเลือกจัดทําและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน ตามปีปฏิทิน ระยะเวลาการส่งรายงานเพื อ
แสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชีจะขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ นปีบัญชี

(4.4)     จัดทํารายงานเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมเปิดทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของปีบัญชีหรือของปีปฏิทิน ซึ งมี
สาระตามที กําหนดไว้ในประกาศสํานักงาน และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
และสํานักงานภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะ
เวลาล่าสุดไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้เป็นสถานที 
ในการซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสําเนาให้เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมเลือกจัดทําและส่งรายงานตามวรรคหนึ งตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะได้รับยกเว้นไม่ต้อง
จัดทําและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลาหกเดือนหลังสําหรับปีบัญชีนั น

(4.5)     จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ. วันสิ นปีบัญชี และส่งให้แก่สํานักงาน
ภายใน 60 วัน นับแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชีนั น

(4.6)     แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ มจํานวนเงินทุนทะเบียน และการแก้ไขเพิ มเติม
จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ทราบภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

(4.7)     ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงาน โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที 
สํานักงานกําหนด ในกรณีที หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย

(4.8)     จัดทํารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานกําหนด ใน
กรณีที มิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานกําหนด และจัดส่งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด

(4.9)    หน้าที อื นใดตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด

1.     (ข) เงื อนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจเปลี ยนบริษัทจัดการได้เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี และเมื อได้รับการอนุมัติ หรือเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1)   เมื อสิ นสุดระยะเวลา และ/หรือเงื อนไขที กําหนดไว้ในโครงการ

2)   ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดําเนินงาน การบริหารจัดการกองทุน หรือมีการ
เปลี ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีอื นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการไม่ประสงค์ที จะปฎิบัติหน้าที ต่อไป บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที ในการจัดการกองทุนต่อไป ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์ที จะรับหน้าที ต่อไป (ลาออก) โดยที ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการจัดหาบริษัท
จัดการรายใหม่ที มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื อทําหน้าที จัดการกองทุนตามที ระบุไว้ในโครงการแทน
บริษัทจัดการภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการ

ในการเปลี ยนตัวบริษัทจัดการหากเป็นกรณีที กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก็ให้ดําเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติหน้าที ต่อไปจนกว่า
จะมีการแต่งตั งบริษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที บริษัทจัดการได้ทําการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็น
บริษัทจัดการตามข้อ (2) ข้างต้นนี จนครบถ้วน แต่กองทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือคณะกรรมการลงทุนไม่
สามารถจัดหาบริษัทจัดการกองทุนรวมอื นใดมารับหน้าที ได้ภายใน 180 วันนับแต่วันที บริษัทจัดการได้ทําการบอกกล่าว บริษัท
จัดการสงวนสิทธิที จะเลิกโครงการโดยถือว่าการดําเนินการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท ์0224239027 

หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ที มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วย
คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1)     สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1.1)     ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุน

(1.2)     บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน

(2)     หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(2.1)     ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งใน
ปัจจุบัน และที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(2.2)     ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน รับเงินต่าง ๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและ
ดําเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื อหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืน
หลักทรัพย์ และเงินอื นใดของกองทุน และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุน ตลอดจนดูแลการเบิก
จ่ายทรัพย์สินของกองทุนให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน

(2.3)     จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจน
รับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ตามคําสั งของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่าหลักฐานถูกต้องแล้ว

(2.4)     รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน ตามจํานวนเงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกจากการ
ขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(2.5)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เนื องจากมีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล

(2.6)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หากเห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถ
จําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุนได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมหรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(2.7)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในกรณีที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนด

(2.8)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที 
วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า

(2.9)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรในการทําธุรกรรมเพื อกองทุนรวมกับบุคคลที เกี ยวข้อง โดย
ธุรกรรมนั นไม่มีราคาตลาดหรือใช้ราคาอื นที ไม่เป็นไปตามราคาตลาดก่อนการทําธุรกรรมในแต่ละครั ง

(2.10)   ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันแทนการชําระหนี 
ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี 

(2.11)   ให้ความเห็นเกี ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการ เพื อประกอบกับข้อมูลอื นๆ ที บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาใน
การจัดทํารายงานดังนี 

1)    รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทินโดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจาก
วันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว

2)    รายงานทุกรอบปีบัญชี โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ นปีบัญชีนั น

(2.12)   รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืน และราคาขายหน่วยลงทุน
ของกองทุน และการคํานวณหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที 
ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง เมื อ
เห็นว่าถูกต้องแล้ว

(2.13)   จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(2.14)   แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น รับเงินปันผล และรับดอกเบี ย
การจองหุ้นเพิ มทุน การเปลี ยนแปลงมูลค่าหุ้น และการเปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดย
ทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์

(2.15)   จัดทํารายงาน และบัญชี ดังต่อไปนี และส่งให้แก่บริษัทจัดการ

1)   รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
การรับเงินปันผล ดอกเบี ย และอื น ๆ
2)   จัดทําบัญชี และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
3)   จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน และรับรองความถูกต้อง
4)   จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุน
5)   จัดทํางบกระทบยอดสําหรับบัญชีเงินฝากที ผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้มีอํานาจลงนาม

(2.16)   แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวม
ทั งประกาศหลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับอื นใดที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน

(2.17)   จัดทํารายงานเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที บริษัทจัดการกระทํา
การหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั งนี ภายใน 5 วัน นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(2.18)   ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชี และเอกสารหลักฐานของกองทุนตามที เห็นสมควรทั งนี จะต้องไม่
เข้ามามีอํานาจต่อการตัดสินใจ และการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

(2.19)   ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสีย
หายจากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้อง
จากทรัพย์สินของกองทุน

(2.20)   ในกรณีที มีการเลิกโครงการ หน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดเมื อผู้ชําระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในช่วงระยะเวลาที การชําระบัญชียังไม่สิ นสุด ผู้ดูแลผล
ประโยชน์จะรับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน

(2.21)   ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลงไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ดูแลผลประโยชน์นั นต้องทําหน้าที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั งหมดของกองทุนนั น ตลอด
จนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่จะเสร็จสิ นและผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันที เว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
จะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

(2.22)   แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล
และหลักฐานที ได้ให้ความเห็นชอบหรือที ได้ให้การรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบโดยพลัน

(2.23)   ทําการรับรองในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื องมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น
จากราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสมาคมตราสารหนี ไทยไม่ถูกต้อง

(2.24)  ทําการรับรองรายละเอียดโครงการที แก้ไขเพิ มเติม ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือสํานักงานกําหนด

(2.25)   ทําการรับรองผลการนับมติ ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ
80

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ

(2.26)   ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที ต้องดูแลการดํารงจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและประกาศ
กําหนด และในกรณีที จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที กําหนดในโครงการหรือประกาศ และบริษัทจัดการไม่ดําเนินการ
ตามประกาศและโครงการ ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที ต้องรายงานให้สํานักงานทราบ

(2.27)   หน้าที อื นใดที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือโดยข้อกําหนดของกฎหมายที เกี ยวข้องเป็นหน้าที ที ผู้
ดูแลผลประโยชน์ต้องกระทํา ทั งนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2.28)   ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศไว้โดยเคร่งครัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานก่อน

(1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน

(2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์
หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์
อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

(3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในการจัดการโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของสํานักงานหรือกรณีอื น
ใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงสัญญา ให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย และประกาศดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าว มีผลให้เป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

(4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

(5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามประกาศสํานักงานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับแต่วันที บริษัท
จัดการตรวจพบหรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงาน และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานทราบ
ภายใน 3 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาต
เปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจาก วันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน

(6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนไปเปิดเผย
หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัท
จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน

(7) กรณีอื น ๆ ตามที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์

เนื องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กําหนดให้กองทุนต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ดังนั นในกรณี
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลง ผู้ดูแลผลประโยชน์นั นต้องทําหน้าที ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์
จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหมดของกองทุนนั นตลอดจนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอน
ทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ น และผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันทีเว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอํานาจตามกฎหมายจะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
เลขที  3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท ์0224239027

และ/หรือ ที บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศต่างๆ หรือที ผ
ดูแลผลประโยชน์ที บริษัทจัดการจะแต่งตั งขึ น

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 
โทร.026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล
ที อยู่ : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท ์026450080  โทรสาร  026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ที อยู่ :  ชั น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที  173/2730, 3233 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทร (02) 7862000 โทรสาร (02) 786237074 
www.uobam.co.th

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เช่นเดียวกับที ได้กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง “สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน”

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :   จะระบุภายหลัง  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(1.1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนของกองทุน (ถ้าม)ี
ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ

(1.2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าวโดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน

(2) หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(2.1) ให้จัดวางเอกสารเผยแพร่ ณ สํานักงานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเกี ยวกับกองทุน รวม
ทั งดําเนินการด้วยความร่วมมือของบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนรวมทั งข้อมูลและเอกสารอันจําเป็น

(2.2) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนและ/
หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน คู่มือการลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูล
เกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่าย หรือเอกสารอื นๆที เกี ยวข้องกับกองทุน

(2.3) รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารที ใช้ในการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสา
รอื นๆที เกี ยวข้อง

(2.4) ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาทิเช่น บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ ว่าตรงกับชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนใน
การทําธุรกรรมกับกองทุน

(2.5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี ตามเงื อนไขที ระบุใน
โครงการ

(2.6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษี และเอกสารอื นใดที เกี ยวข้อง

(2.7) คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามคําสั งบริษัทจัดการ

(2.8) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการแจ้งหรือติดต่อกับผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีความจําเป็นที จะ
ต้องแจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด

(2.9) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น

(2.10) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะต้องปฏิบัติหน้าที ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราช บัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายที เกี ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(2.11) ดําเนินการอื นๆ ตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) สิทธิของที ปรึกษาการลงทุน
ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที เป็นที ปรึกษาการลงทุน ตามสัญญาจัดตั งที ปรึกษาการลงทุน
(2) หน้าที และความรับผิดชอบของที ปรึกษาการลงทุน
(2.1) ให้คําแนะนําและข้อเสนอในเรื องต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุนแก่บริษัทจัดการหรือ
กองทุน ตามที กําหนดในสัญญาที ปรึกษาการลงทุน ทั งนี ที ปรึกษาการลงทุนไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัท
จัดการแต่อย่างใด
(2.2) เก็บรักษาข้อมูลที ได้ล่วงรู้มา อันเนื องจากการปฏิบัติตามสัญญาที ปรึกษาการลงทุนเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้
บุคคลใดๆ ทราบ เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดโดยชัดแจ้งให้เปิดเผย หรือโดยความยินยอมของบริษัทจัดการ
(2.3) พนักงานลูกจ้าง หรือบุคคลอื นใดที ทํางานให้แก่ที ปรึกษาการลงทุนต้องไม่กระทําการซื อขายหลักทรัพย์โดยใช้
ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจซื อขายหลักทรัพย์ของกองทุน
(2.4) ไม่กระทําการใดๆ หรืองดเว้นการกระทําการใดๆ ที ก่อ/อาจก่อให้เกิดข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทุนและ/หรือ
บริษัทจัดการ รวมถึงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที มีอยู่แล้วและที จะมีขึ นในภายหน้าโดยเคร่งครัด
(2.5) ที ปรึกษาการลงทุนจะต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการลดมูลค่าของกองทุนในกรณีที มีความสูญเสีย
ความเสียหาย หรือการลดมูลค่าของกองทุนดังกล่าวเกิดจากการประพฤติมิชอบ ฉ้อฉล ไม่สุจริต ประมาท เลินเล่อ หรือไม่
ประพฤติตามข้อกําหนดหรือเงื อนไขใดๆ ตามที ระบุไว้ในสัญญาที ปรึกษาการลงทุน หรือฝ่าฝืนคําสั งโดยชอบที เป็นลายลักษณ์
อักษรของบริษัทจัดการ

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งผู้เชี ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุน ให้เป็นที ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุนเพื อ
ให้คําแนะนําในเรื องต่างๆที เกี ยวเนื องกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุน เพื อให้บริหารจัดการกองทุนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการอาจจะแต่งตั งขึ นดังกล่าวนั น จะไม่มีอํานาจ
ควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื อบริษัทจัดการแต่งตั งที ปรึกษาการลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการแจ้งชื อที ปรึกษาการลงทุนดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี ยังไม่ได้แต่งตั ง

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งที ปรึกษากองทุน อาทิเช่น ผู้เชี ยวชาญด้านธุรกิจและการลงทุนผู้เชี ยวชาญด้านกฎหมาย ผู้เชี ยวชาญ
ด้านการบริหารความเสี ยง เป็นต้น ให้เป็นที ปรึกษาของกองทุนตลอดจนให้คําแนะนําในเรื องต่างๆ แก่กองทุน เพื อให้การบริหาร
จัดการกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที ปรึกษากองทุนที บริษัทจัดการอาจจะแต่งตั งขึ นดัง
กล่าวนั น จะไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื อบริษัทจัดการแต่งตั งที ปรึกษากองทุนแล้ว
บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งชื อที ปรึกษาดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

 ไม่มี  เนื องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทุกวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน ตามที กําหนดไว้ในหนังสือชี ชวน

อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติ
ตามเงื อนไข และวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไป
ตามเงื อนไขที กําหนดไว้กฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษี
อากรด้วย

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ ในกรณีที กองทุนไม่
สามารถชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ตามหัวข้อเรื อง "การชําระค่ารับซื อคืน สับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

สิทธิในการรับเงินที เกิดจากการขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี 

1. ชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2. ชําระให้กับบริษัทจัดการหรือกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (กองทุนเปิดปลายทาง) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน

3. ชําระให้แก่ทายาทโดยธรรมโดยทางมรดกหรือพินัยกรรม หรือชําระให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม

4. ชําระให้กับผู้จัดการมรดกของผู้ถือหน่วยลงทุนตามคําสั งศาล หรือชําระให้กับบุคคลอื นตามคําสั งศาล หรือตามคําสั งของ
หน่วยงานผู้มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น นายทะเบียนจะ
ไม่รับจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ตามที กฎหมายกําหนด

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้บริษัทจัดการทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมี
มติโดยเสียงข้างมาก หรือมติพิเศษ แล้วแต่กรณี ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที กําหนดไว้ในข้อ
19 “การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ” ของส่วนที  1 ราย
ละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี ตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการตามที กําหนดในข้อ 23 "การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน"

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิและข้อจํากัดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี เว้น
แต่กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได ้
แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น
13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
ตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนไม่สามารถ
นําหน่วยลงทุนไปจํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้
13.7.3 สิทธิในการลงมติเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนแปลงผู้
ดูแลผลประโยชน์เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งสิ นของโครงการจัดการกองทุนและเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
13.7.4 สิทธิในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
การร่วมลงทุนในกองทุนรวมนี ผู้ถือหน่วยได้ตกลงมอบให้บริษัทจัดการดําเนินการบริหารจัดการกองทุนภายใต้การดูแลของผู้
ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะต้องบริหารจัดการและปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการจัดการที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยและบริษัทจัดการอย่าง
เคร่งครัด ดังนั นผู้ถือหน่วยจึงไม่จําเป็นต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา และไม่จําเป็นต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื อการใดๆ เว้นแต่บริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม (แล้วแต่กรณ)ี จะเห็นสมควร

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

(1) โครงการจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ทําการบันทึกชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดใน “ใบคําขอเปิดบัญชี
กองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” และ “ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน” เมื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ครบถ้วนแล้ว

(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน /ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี” ทุกครั งที มีการสั งซื อ
หรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื อเป็นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันทําการถัดจากวันที ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือภายใน 4 วันทําการนับแต่วัน
ทําการถัดจากวันที ซื อขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรกโดยทาง
ไปรษณีย์หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นผู้มอบให้

โดยนายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง หากปรากฏข้อผิดพลาด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ในหนังสือ
รับรองสิทธิที ได้จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนดังกล่าว ไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานําหรือนําไปเป็นประกันมิได้ ซึ ง
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียน การโอน หรือการจํานําหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการให้มีการออกและจัดส่ง “รายงานการถือหน่วยลงทุน” ซึ งได้รับการปรับปรุงรายการ
ให้เป็นปัจจุบัน ณ วันทําการสุดท้ายของรอบ 6 เดือนตามปีปฏิทิน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันทําการสุดท้ายของรอบ 6 เดือนนั นๆ ทางไปรษณีย์

(4) ในกรณีที บัญชีกองทุนใดไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการนานติดต่อ กันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ

(5) นายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนร้องขอและบริษัทจัดการพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ โดยผู้ร้องขอจะต้องดําเนินการดังนี  :

(5.1) กรอกรายละเอียดในใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน

(5.2) ยื นใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที 
ระบุไว้ในหัวข้อเรื อง "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" ในหนังสือชี 
ชวนส่วนโครงการ

(5.3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอ
มากกว่าจํานวนหน่วย ลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน นายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการ
จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุน สําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(5.4) ใบหน่วยลงทุนที ออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ
กําหนด ซึ งจะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการ
และประทับตราสําคัญ หรือจะต้องมีลายมือชื อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือใช้
เครื องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื นใดตามที กฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทําได้จึงจะถือว่าใบ
หน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี

(1) นายทะเบียนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื อนําหนังสือรับรองนี แนบเป็นหลักฐานในการขอยกเว้นภาษีสําหรับปีนั นๆ พร้อมกับการยื นแบบภาษีเงินได้ตามที กฎหมาย
กําหนด ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันสิ นปี ทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(2) นายทะเบียนจะออกและส่งมอบรายงานการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื น เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแนบพร้อมหนังสือ
รับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 

16.1     กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารองรายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวม
จ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนํา
เงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2     กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวมจะได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี รวมทั งต้อง
จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี 
ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ก็ได้ ทั งนี ใน
การดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม

เงื อนไขเพิ มเติม

     บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิ
เรียกร้องผิดนัดชําระหนี และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที เกี ยวข้องกับการรับชําระหนี ด้วยหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นของกองทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม
ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั น โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

      ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไป
รวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฎว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของ
หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท ในวันทําการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั น
(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทําการใด
(3) ในกรณีที มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ความในข้อ 22.1.1 (3) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคง
เหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

22.1.2 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมเปิดตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 22.2.2 เมื อปรากฏข้อเท็จ
จริงที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ
22.1.1 (3) และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

22.1.3 เมื อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัท
จัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.4 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

เงื อนไขพิเศษ : 

• สําหรับเงื อนไขการเลิกกองทุนรวมในข้อ 22.1.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือ
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

• ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับคําสั งให้เลิกกองทุนจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย อาทิเช่น สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คําสั งศาล คําสั งอนุญาโตตุลาการ และหรือกรณีปรากฏเหตุการณ์อื นใดตามที ระบุไว้ใน
โครงการนี 

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาผ่อนผัน ประกาศ กําหนด หรือสั งการเป็น
ประการอื น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรสําหรับการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 
22.2.1 การเลิกกองทุนรวมกรณีที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า
1 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มี
ข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝาก ประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืน เมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม
22.2.2 การเลิกกองทุนรวมกรณีไม่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า
(1) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตาม 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(2) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(3) จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตาม
22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(4) รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม (3) ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(5) ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชักช้า
ทั งนี แนวทางการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
อื นเป็นไปตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการข้อ 20 ข้อกําหนดอื นๆ
เมื อได้ดําเนินการตาม (1) ถึง (5) แล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น
เงื อนไขอื น : 
บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พิจารณา ผ่อนผัน หรือสั งการให้บริษัท
จัดการปฏิบัติเป็นอย่างอื นได้ สําหรับการดําเนินการเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที มีความจําเป็นหรือสมควร

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

เมื อเลิกโครงการแล้วบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เว้นแต่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะพิจารณาผ่อนผัน เห็นชอบ ประกาศ กําหนด แก้ไข
เปลี ยนแปลง หรือสั งการ เป็นอย่างอื น
(1) บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ เพื อดําเนินการคิดคํานวณ รวบรวมทรัพย์สิน จัดทําบัญชี ชําระหนี สิน จําหน่ายและแจกจ่ายทรัพย์สิน
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีของกองทุนให้เสร็จสิ น โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด สั งการ และ/หรือเห็นชอบ
(2) เมื อชําระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน เงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชี และหนี สินทั งหมดของกองทุนเสร็จสิ น
ผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ ตามสัดส่วนจํานวน
หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน
(3) ในกรณีที เจ้าหนี ของกองทุนไม่ได้ยื นคําทวงหนี แก่ผู้ชําระบัญชี หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่ยื น
เช็คต่อธนาคารเพื อให้ใช้เงินตามเช็คที ได้รับเนื องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการ
วางเงินตามจํานวนหนี หรือจํานวนเงินตามเช็ค หรือทรัพย์สินอื น รวมทั งวางเงินประกันค่าฤชาธรรมเนียมไว้ณ สํานักงานวาง
ทรัพย์ตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ และระเบียบเกี ยวกับการวางทรัพย์ และจะแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าหนี หรือผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งมี
ชื อปรากฎในบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนทราบถึงการวางเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับหรือโดยวิธีอื นที มีหลักฐานการตอบรับอีกทั งยังจะดําเนินการใดๆตามความจําเป็นเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้มีสิทธิถอนเงินหรือทรัพย์สินที วางไว้ซึ งเจ้าหนี หรือผู้ถือหน่วยมิได้เรียกเอาภายใน 10 ปี
นับแต่วันถัดจากวันที ได้รับคําบอกกล่าวการวางเงินหรือทรัพย์สินในฐานะที เป็นทรัพย์สินคงค้างของกองทุน
(4) ผู้ชําระบัญชีจะต้องชําระบัญชีให้เสร็จสิ นภายใน 90 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันเลิกกองทุน และเมื อชําระบัญชีเสร็จสิ นแล้ว ผู ้
ชําระบัญชีจะทําการยื นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพร้อมทั งจัดส่งรายงานผลการชําระบัญชีตามแบบที สํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนดต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือ
ทรัพย์สิน หรือไม่ยื นเช็คแก่ธนาคารเพื อให้ใช้เงินตามเช็คที ได้รับเนื องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ชําระ
บัญชีสามารถยื นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนได้เมื อพ้นกําหนด 6 เดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น แต่ทั งนี ต้อง
ไม่เกินหนึ งปีนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น เว้นแต่มีเหตุผลจําเป็นและสมควรโดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย และหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ผู้ชําระบัญชีจะ
จัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื อการเลี ยงชีพ 2
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1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  ชั น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที  173/2730, 3233 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทร (02) 7862222 โทรสาร (02) 7862377 
www.uobam.co.th
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

23A, 25th Floor, Asia Centre Building, 173/2730, 3233 South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon, Bangkok
10120, Thailand

Tel : +66 2786 2222

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ
เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และที ปรึกษา (ถ้ามี) มีดังต่อไปนี 

1. (ก)  สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ :

ในการจัดการกองทุน บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)     การบริหารกองทุน

(1.1)     ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนต่อสํานักงาน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก

(1.2)     จัดการกองทุนให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการที ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือ
หน่วยลงทุนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที ประกาศไว้ทั งในปัจจุบันและที 
จะมีแก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(1.3)     นําเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ หรือทรัพย์สินอื น ตามที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อเรื อง “ประเภทของหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน” ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ และซื อขาย จําหน่าย สั งโอน
เปลี ยนแปลงเพิ มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ของกฎหมาย และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน ทั งนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

(1.4)     ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนด

(1.5)     ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายแล้ว หรือยกเลิกหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนจํานวนนั นแล้วแต่กรณี

(1.6)     จัดสรรผลกําไรของกองทุนเพื อจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที กําหนดไว้ใน ข้อ 15 “การกําหนดเวลาและวิธีการ
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน

(1.7)     สงวนสิทธิที จะปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.8)     สงวนสิทธิที จะเลื อนกําหนดการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.9)     สงวนสิทธิที จะรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกัน แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสาร
แห่งหนี ตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.10)   สงวนสิทธิที จะชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

(1.11)   สงวนสิทธิที จะละเว้นไม่ปฏิบัติตามมติของคณะที ปรึกษากองทุน หรือมติของผู้ถือหน่วยลงทุน เมื อบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้จัดการกองทุนมีเหตุอันสมควรเชื อได้ว่ามติดังกล่าว ขัด ฝ่าฝืน กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานอื นใดที มี
อํานาจตามกฎหมาย

(1.12)   เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็น เพื อรักษาผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(1.13)   เปลี ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือ วิธีจัดการกองทุนตามหัวข้อเรื อง "การขอมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

(1.14)   กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย

(1.15)   ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที จะมีแก้ไข
เพิ มเติมต่อไป รวมทั งตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

(1.16)   ดําเนินการเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในข้อ 22 "การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”

(2)     การรับและจ่ายเงินของกองทุน

จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื นใด จากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ของการจัดการของกองทุนตามที กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน
รวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

(3)     การแต่งตั งบุคคลที เกี ยวข้องเพื อการจัดการกองทุน

(3.1)     จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทนตามเงื อนไขใน
การเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง “เงื อนไขการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับอนุญาต
จากสํานักงานก่อน

(3.2)     แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด

(3.3)     จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนที มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

(3.4)     แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อน

(3.5)     แต่งตั งและถอดถอนนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

(3.6)     แต่งตั งและถอดถอนที ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) ที ทําหน้าที เป็นที ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ และ/หรือที 
ปรึกษากองทุน (ถ้ามี) ที ทําหน้าที เป็นที ปรึกษาของกองทุน ตลอดจนให้คําแนะนําในเรื องต่างๆ แก่กองทุน ตามที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร

(4)     การดําเนินการอื นๆ

(4.1)     จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

(4.2)     จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด และเก็บรักษาไว้ซึ งทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุน

(4.3)     จัดทํารายงานเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี ซึ งมีสาระตามที กําหนดไว้ในประกาศสํานักงาน และ
ส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ นปีบัญชี และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้เป็นสถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสําเนาให้เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการเลือกจัดทําและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน ตามปีปฏิทิน ระยะเวลาการส่งรายงานเพื อ
แสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชีจะขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ นปีบัญชี

(4.4)     จัดทํารายงานเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมเปิดทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของปีบัญชีหรือของปีปฏิทิน ซึ งมี
สาระตามที กําหนดไว้ในประกาศสํานักงาน และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
และสํานักงานภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะ
เวลาล่าสุดไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้เป็นสถานที 
ในการซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสําเนาให้เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมเลือกจัดทําและส่งรายงานตามวรรคหนึ งตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะได้รับยกเว้นไม่ต้อง
จัดทําและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลาหกเดือนหลังสําหรับปีบัญชีนั น

(4.5)     จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ. วันสิ นปีบัญชี และส่งให้แก่สํานักงาน
ภายใน 60 วัน นับแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชีนั น

(4.6)     แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ มจํานวนเงินทุนทะเบียน และการแก้ไขเพิ มเติม
จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ทราบภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

(4.7)     ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงาน โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที 
สํานักงานกําหนด ในกรณีที หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย

(4.8)     จัดทํารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานกําหนด ใน
กรณีที มิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานกําหนด และจัดส่งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด

(4.9)    หน้าที อื นใดตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด

1.     (ข) เงื อนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจเปลี ยนบริษัทจัดการได้เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี และเมื อได้รับการอนุมัติ หรือเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1)   เมื อสิ นสุดระยะเวลา และ/หรือเงื อนไขที กําหนดไว้ในโครงการ

2)   ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดําเนินงาน การบริหารจัดการกองทุน หรือมีการ
เปลี ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีอื นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการไม่ประสงค์ที จะปฎิบัติหน้าที ต่อไป บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที ในการจัดการกองทุนต่อไป ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์ที จะรับหน้าที ต่อไป (ลาออก) โดยที ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการจัดหาบริษัท
จัดการรายใหม่ที มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื อทําหน้าที จัดการกองทุนตามที ระบุไว้ในโครงการแทน
บริษัทจัดการภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการ

ในการเปลี ยนตัวบริษัทจัดการหากเป็นกรณีที กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก็ให้ดําเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติหน้าที ต่อไปจนกว่า
จะมีการแต่งตั งบริษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที บริษัทจัดการได้ทําการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็น
บริษัทจัดการตามข้อ (2) ข้างต้นนี จนครบถ้วน แต่กองทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือคณะกรรมการลงทุนไม่
สามารถจัดหาบริษัทจัดการกองทุนรวมอื นใดมารับหน้าที ได้ภายใน 180 วันนับแต่วันที บริษัทจัดการได้ทําการบอกกล่าว บริษัท
จัดการสงวนสิทธิที จะเลิกโครงการโดยถือว่าการดําเนินการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท ์0224239027 

หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ที มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วย
คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1)     สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1.1)     ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุน

(1.2)     บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน

(2)     หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(2.1)     ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งใน
ปัจจุบัน และที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(2.2)     ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน รับเงินต่าง ๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและ
ดําเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื อหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืน
หลักทรัพย์ และเงินอื นใดของกองทุน และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุน ตลอดจนดูแลการเบิก
จ่ายทรัพย์สินของกองทุนให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน

(2.3)     จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจน
รับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ตามคําสั งของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่าหลักฐานถูกต้องแล้ว

(2.4)     รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน ตามจํานวนเงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกจากการ
ขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(2.5)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เนื องจากมีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล

(2.6)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หากเห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถ
จําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุนได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมหรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(2.7)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในกรณีที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนด

(2.8)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที 
วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า

(2.9)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรในการทําธุรกรรมเพื อกองทุนรวมกับบุคคลที เกี ยวข้อง โดย
ธุรกรรมนั นไม่มีราคาตลาดหรือใช้ราคาอื นที ไม่เป็นไปตามราคาตลาดก่อนการทําธุรกรรมในแต่ละครั ง

(2.10)   ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันแทนการชําระหนี 
ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี 

(2.11)   ให้ความเห็นเกี ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการ เพื อประกอบกับข้อมูลอื นๆ ที บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาใน
การจัดทํารายงานดังนี 

1)    รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทินโดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจาก
วันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว

2)    รายงานทุกรอบปีบัญชี โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ นปีบัญชีนั น

(2.12)   รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืน และราคาขายหน่วยลงทุน
ของกองทุน และการคํานวณหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที 
ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง เมื อ
เห็นว่าถูกต้องแล้ว

(2.13)   จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(2.14)   แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น รับเงินปันผล และรับดอกเบี ย
การจองหุ้นเพิ มทุน การเปลี ยนแปลงมูลค่าหุ้น และการเปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดย
ทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์

(2.15)   จัดทํารายงาน และบัญชี ดังต่อไปนี และส่งให้แก่บริษัทจัดการ

1)   รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
การรับเงินปันผล ดอกเบี ย และอื น ๆ
2)   จัดทําบัญชี และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
3)   จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน และรับรองความถูกต้อง
4)   จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุน
5)   จัดทํางบกระทบยอดสําหรับบัญชีเงินฝากที ผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้มีอํานาจลงนาม

(2.16)   แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวม
ทั งประกาศหลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับอื นใดที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน

(2.17)   จัดทํารายงานเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที บริษัทจัดการกระทํา
การหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั งนี ภายใน 5 วัน นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(2.18)   ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชี และเอกสารหลักฐานของกองทุนตามที เห็นสมควรทั งนี จะต้องไม่
เข้ามามีอํานาจต่อการตัดสินใจ และการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

(2.19)   ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสีย
หายจากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้อง
จากทรัพย์สินของกองทุน

(2.20)   ในกรณีที มีการเลิกโครงการ หน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดเมื อผู้ชําระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในช่วงระยะเวลาที การชําระบัญชียังไม่สิ นสุด ผู้ดูแลผล
ประโยชน์จะรับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน

(2.21)   ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลงไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ดูแลผลประโยชน์นั นต้องทําหน้าที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั งหมดของกองทุนนั น ตลอด
จนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่จะเสร็จสิ นและผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันที เว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
จะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

(2.22)   แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล
และหลักฐานที ได้ให้ความเห็นชอบหรือที ได้ให้การรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบโดยพลัน

(2.23)   ทําการรับรองในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื องมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น
จากราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสมาคมตราสารหนี ไทยไม่ถูกต้อง

(2.24)  ทําการรับรองรายละเอียดโครงการที แก้ไขเพิ มเติม ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือสํานักงานกําหนด

(2.25)   ทําการรับรองผลการนับมติ ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ
80

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ

(2.26)   ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที ต้องดูแลการดํารงจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและประกาศ
กําหนด และในกรณีที จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที กําหนดในโครงการหรือประกาศ และบริษัทจัดการไม่ดําเนินการ
ตามประกาศและโครงการ ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที ต้องรายงานให้สํานักงานทราบ

(2.27)   หน้าที อื นใดที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือโดยข้อกําหนดของกฎหมายที เกี ยวข้องเป็นหน้าที ที ผู้
ดูแลผลประโยชน์ต้องกระทํา ทั งนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2.28)   ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศไว้โดยเคร่งครัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานก่อน

(1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน

(2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์
หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์
อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

(3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในการจัดการโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของสํานักงานหรือกรณีอื น
ใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงสัญญา ให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย และประกาศดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าว มีผลให้เป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

(4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

(5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามประกาศสํานักงานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับแต่วันที บริษัท
จัดการตรวจพบหรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงาน และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานทราบ
ภายใน 3 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาต
เปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจาก วันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน

(6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนไปเปิดเผย
หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัท
จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน

(7) กรณีอื น ๆ ตามที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์

เนื องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กําหนดให้กองทุนต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ดังนั นในกรณี
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลง ผู้ดูแลผลประโยชน์นั นต้องทําหน้าที ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์
จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหมดของกองทุนนั นตลอดจนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอน
ทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ น และผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันทีเว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอํานาจตามกฎหมายจะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
เลขที  3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท ์0224239027

และ/หรือ ที บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศต่างๆ หรือที ผ
ดูแลผลประโยชน์ที บริษัทจัดการจะแต่งตั งขึ น

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 
โทร.026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล
ที อยู่ : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท ์026450080  โทรสาร  026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ที อยู่ :  ชั น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที  173/2730, 3233 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทร (02) 7862000 โทรสาร (02) 786237074 
www.uobam.co.th

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เช่นเดียวกับที ได้กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง “สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน”

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :   จะระบุภายหลัง  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(1.1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนของกองทุน (ถ้าม)ี
ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ

(1.2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าวโดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน

(2) หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(2.1) ให้จัดวางเอกสารเผยแพร่ ณ สํานักงานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเกี ยวกับกองทุน รวม
ทั งดําเนินการด้วยความร่วมมือของบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนรวมทั งข้อมูลและเอกสารอันจําเป็น

(2.2) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนและ/
หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน คู่มือการลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูล
เกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่าย หรือเอกสารอื นๆที เกี ยวข้องกับกองทุน

(2.3) รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารที ใช้ในการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสา
รอื นๆที เกี ยวข้อง

(2.4) ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาทิเช่น บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ ว่าตรงกับชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนใน
การทําธุรกรรมกับกองทุน

(2.5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี ตามเงื อนไขที ระบุใน
โครงการ

(2.6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษี และเอกสารอื นใดที เกี ยวข้อง

(2.7) คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามคําสั งบริษัทจัดการ

(2.8) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการแจ้งหรือติดต่อกับผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีความจําเป็นที จะ
ต้องแจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด

(2.9) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น

(2.10) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะต้องปฏิบัติหน้าที ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราช บัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายที เกี ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(2.11) ดําเนินการอื นๆ ตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) สิทธิของที ปรึกษาการลงทุน
ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที เป็นที ปรึกษาการลงทุน ตามสัญญาจัดตั งที ปรึกษาการลงทุน
(2) หน้าที และความรับผิดชอบของที ปรึกษาการลงทุน
(2.1) ให้คําแนะนําและข้อเสนอในเรื องต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุนแก่บริษัทจัดการหรือ
กองทุน ตามที กําหนดในสัญญาที ปรึกษาการลงทุน ทั งนี ที ปรึกษาการลงทุนไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัท
จัดการแต่อย่างใด
(2.2) เก็บรักษาข้อมูลที ได้ล่วงรู้มา อันเนื องจากการปฏิบัติตามสัญญาที ปรึกษาการลงทุนเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้
บุคคลใดๆ ทราบ เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดโดยชัดแจ้งให้เปิดเผย หรือโดยความยินยอมของบริษัทจัดการ
(2.3) พนักงานลูกจ้าง หรือบุคคลอื นใดที ทํางานให้แก่ที ปรึกษาการลงทุนต้องไม่กระทําการซื อขายหลักทรัพย์โดยใช้
ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจซื อขายหลักทรัพย์ของกองทุน
(2.4) ไม่กระทําการใดๆ หรืองดเว้นการกระทําการใดๆ ที ก่อ/อาจก่อให้เกิดข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทุนและ/หรือ
บริษัทจัดการ รวมถึงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที มีอยู่แล้วและที จะมีขึ นในภายหน้าโดยเคร่งครัด
(2.5) ที ปรึกษาการลงทุนจะต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการลดมูลค่าของกองทุนในกรณีที มีความสูญเสีย
ความเสียหาย หรือการลดมูลค่าของกองทุนดังกล่าวเกิดจากการประพฤติมิชอบ ฉ้อฉล ไม่สุจริต ประมาท เลินเล่อ หรือไม่
ประพฤติตามข้อกําหนดหรือเงื อนไขใดๆ ตามที ระบุไว้ในสัญญาที ปรึกษาการลงทุน หรือฝ่าฝืนคําสั งโดยชอบที เป็นลายลักษณ์
อักษรของบริษัทจัดการ

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งผู้เชี ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุน ให้เป็นที ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุนเพื อ
ให้คําแนะนําในเรื องต่างๆที เกี ยวเนื องกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุน เพื อให้บริหารจัดการกองทุนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการอาจจะแต่งตั งขึ นดังกล่าวนั น จะไม่มีอํานาจ
ควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื อบริษัทจัดการแต่งตั งที ปรึกษาการลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการแจ้งชื อที ปรึกษาการลงทุนดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี ยังไม่ได้แต่งตั ง

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งที ปรึกษากองทุน อาทิเช่น ผู้เชี ยวชาญด้านธุรกิจและการลงทุนผู้เชี ยวชาญด้านกฎหมาย ผู้เชี ยวชาญ
ด้านการบริหารความเสี ยง เป็นต้น ให้เป็นที ปรึกษาของกองทุนตลอดจนให้คําแนะนําในเรื องต่างๆ แก่กองทุน เพื อให้การบริหาร
จัดการกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที ปรึกษากองทุนที บริษัทจัดการอาจจะแต่งตั งขึ นดัง
กล่าวนั น จะไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื อบริษัทจัดการแต่งตั งที ปรึกษากองทุนแล้ว
บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งชื อที ปรึกษาดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

 ไม่มี  เนื องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทุกวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน ตามที กําหนดไว้ในหนังสือชี ชวน

อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติ
ตามเงื อนไข และวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไป
ตามเงื อนไขที กําหนดไว้กฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษี
อากรด้วย

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ ในกรณีที กองทุนไม่
สามารถชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ตามหัวข้อเรื อง "การชําระค่ารับซื อคืน สับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

สิทธิในการรับเงินที เกิดจากการขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี 

1. ชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2. ชําระให้กับบริษัทจัดการหรือกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (กองทุนเปิดปลายทาง) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน

3. ชําระให้แก่ทายาทโดยธรรมโดยทางมรดกหรือพินัยกรรม หรือชําระให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม

4. ชําระให้กับผู้จัดการมรดกของผู้ถือหน่วยลงทุนตามคําสั งศาล หรือชําระให้กับบุคคลอื นตามคําสั งศาล หรือตามคําสั งของ
หน่วยงานผู้มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น นายทะเบียนจะ
ไม่รับจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ตามที กฎหมายกําหนด

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้บริษัทจัดการทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมี
มติโดยเสียงข้างมาก หรือมติพิเศษ แล้วแต่กรณี ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที กําหนดไว้ในข้อ
19 “การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ” ของส่วนที  1 ราย
ละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี ตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการตามที กําหนดในข้อ 23 "การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน"

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิและข้อจํากัดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี เว้น
แต่กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได ้
แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น
13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
ตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนไม่สามารถ
นําหน่วยลงทุนไปจํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้
13.7.3 สิทธิในการลงมติเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนแปลงผู้
ดูแลผลประโยชน์เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งสิ นของโครงการจัดการกองทุนและเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
13.7.4 สิทธิในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
การร่วมลงทุนในกองทุนรวมนี ผู้ถือหน่วยได้ตกลงมอบให้บริษัทจัดการดําเนินการบริหารจัดการกองทุนภายใต้การดูแลของผู้
ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะต้องบริหารจัดการและปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการจัดการที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยและบริษัทจัดการอย่าง
เคร่งครัด ดังนั นผู้ถือหน่วยจึงไม่จําเป็นต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา และไม่จําเป็นต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื อการใดๆ เว้นแต่บริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม (แล้วแต่กรณ)ี จะเห็นสมควร

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

(1) โครงการจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ทําการบันทึกชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดใน “ใบคําขอเปิดบัญชี
กองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” และ “ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน” เมื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ครบถ้วนแล้ว

(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน /ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี” ทุกครั งที มีการสั งซื อ
หรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื อเป็นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันทําการถัดจากวันที ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือภายใน 4 วันทําการนับแต่วัน
ทําการถัดจากวันที ซื อขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรกโดยทาง
ไปรษณีย์หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นผู้มอบให้

โดยนายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง หากปรากฏข้อผิดพลาด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ในหนังสือ
รับรองสิทธิที ได้จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนดังกล่าว ไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานําหรือนําไปเป็นประกันมิได้ ซึ ง
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียน การโอน หรือการจํานําหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการให้มีการออกและจัดส่ง “รายงานการถือหน่วยลงทุน” ซึ งได้รับการปรับปรุงรายการ
ให้เป็นปัจจุบัน ณ วันทําการสุดท้ายของรอบ 6 เดือนตามปีปฏิทิน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันทําการสุดท้ายของรอบ 6 เดือนนั นๆ ทางไปรษณีย์

(4) ในกรณีที บัญชีกองทุนใดไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการนานติดต่อ กันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ

(5) นายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนร้องขอและบริษัทจัดการพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ โดยผู้ร้องขอจะต้องดําเนินการดังนี  :

(5.1) กรอกรายละเอียดในใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน

(5.2) ยื นใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที 
ระบุไว้ในหัวข้อเรื อง "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" ในหนังสือชี 
ชวนส่วนโครงการ

(5.3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอ
มากกว่าจํานวนหน่วย ลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน นายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการ
จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุน สําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(5.4) ใบหน่วยลงทุนที ออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ
กําหนด ซึ งจะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการ
และประทับตราสําคัญ หรือจะต้องมีลายมือชื อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือใช้
เครื องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื นใดตามที กฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทําได้จึงจะถือว่าใบ
หน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี

(1) นายทะเบียนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื อนําหนังสือรับรองนี แนบเป็นหลักฐานในการขอยกเว้นภาษีสําหรับปีนั นๆ พร้อมกับการยื นแบบภาษีเงินได้ตามที กฎหมาย
กําหนด ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันสิ นปี ทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(2) นายทะเบียนจะออกและส่งมอบรายงานการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื น เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแนบพร้อมหนังสือ
รับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 

16.1     กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารองรายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวม
จ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนํา
เงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2     กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวมจะได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี รวมทั งต้อง
จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี 
ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ก็ได้ ทั งนี ใน
การดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม

เงื อนไขเพิ มเติม

     บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิ
เรียกร้องผิดนัดชําระหนี และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที เกี ยวข้องกับการรับชําระหนี ด้วยหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นของกองทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม
ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั น โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

      ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไป
รวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฎว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของ
หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท ในวันทําการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั น
(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทําการใด
(3) ในกรณีที มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ความในข้อ 22.1.1 (3) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคง
เหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

22.1.2 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมเปิดตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 22.2.2 เมื อปรากฏข้อเท็จ
จริงที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ
22.1.1 (3) และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

22.1.3 เมื อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัท
จัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.4 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

เงื อนไขพิเศษ : 

• สําหรับเงื อนไขการเลิกกองทุนรวมในข้อ 22.1.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือ
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

• ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับคําสั งให้เลิกกองทุนจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย อาทิเช่น สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คําสั งศาล คําสั งอนุญาโตตุลาการ และหรือกรณีปรากฏเหตุการณ์อื นใดตามที ระบุไว้ใน
โครงการนี 

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาผ่อนผัน ประกาศ กําหนด หรือสั งการเป็น
ประการอื น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรสําหรับการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 
22.2.1 การเลิกกองทุนรวมกรณีที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า
1 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มี
ข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝาก ประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืน เมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม
22.2.2 การเลิกกองทุนรวมกรณีไม่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า
(1) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตาม 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(2) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(3) จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตาม
22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(4) รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม (3) ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(5) ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชักช้า
ทั งนี แนวทางการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
อื นเป็นไปตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการข้อ 20 ข้อกําหนดอื นๆ
เมื อได้ดําเนินการตาม (1) ถึง (5) แล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น
เงื อนไขอื น : 
บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พิจารณา ผ่อนผัน หรือสั งการให้บริษัท
จัดการปฏิบัติเป็นอย่างอื นได้ สําหรับการดําเนินการเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที มีความจําเป็นหรือสมควร

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

เมื อเลิกโครงการแล้วบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เว้นแต่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะพิจารณาผ่อนผัน เห็นชอบ ประกาศ กําหนด แก้ไข
เปลี ยนแปลง หรือสั งการ เป็นอย่างอื น
(1) บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ เพื อดําเนินการคิดคํานวณ รวบรวมทรัพย์สิน จัดทําบัญชี ชําระหนี สิน จําหน่ายและแจกจ่ายทรัพย์สิน
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีของกองทุนให้เสร็จสิ น โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด สั งการ และ/หรือเห็นชอบ
(2) เมื อชําระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน เงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชี และหนี สินทั งหมดของกองทุนเสร็จสิ น
ผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ ตามสัดส่วนจํานวน
หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน
(3) ในกรณีที เจ้าหนี ของกองทุนไม่ได้ยื นคําทวงหนี แก่ผู้ชําระบัญชี หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่ยื น
เช็คต่อธนาคารเพื อให้ใช้เงินตามเช็คที ได้รับเนื องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการ
วางเงินตามจํานวนหนี หรือจํานวนเงินตามเช็ค หรือทรัพย์สินอื น รวมทั งวางเงินประกันค่าฤชาธรรมเนียมไว้ณ สํานักงานวาง
ทรัพย์ตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ และระเบียบเกี ยวกับการวางทรัพย์ และจะแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าหนี หรือผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งมี
ชื อปรากฎในบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนทราบถึงการวางเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับหรือโดยวิธีอื นที มีหลักฐานการตอบรับอีกทั งยังจะดําเนินการใดๆตามความจําเป็นเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้มีสิทธิถอนเงินหรือทรัพย์สินที วางไว้ซึ งเจ้าหนี หรือผู้ถือหน่วยมิได้เรียกเอาภายใน 10 ปี
นับแต่วันถัดจากวันที ได้รับคําบอกกล่าวการวางเงินหรือทรัพย์สินในฐานะที เป็นทรัพย์สินคงค้างของกองทุน
(4) ผู้ชําระบัญชีจะต้องชําระบัญชีให้เสร็จสิ นภายใน 90 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันเลิกกองทุน และเมื อชําระบัญชีเสร็จสิ นแล้ว ผู ้
ชําระบัญชีจะทําการยื นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพร้อมทั งจัดส่งรายงานผลการชําระบัญชีตามแบบที สํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนดต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือ
ทรัพย์สิน หรือไม่ยื นเช็คแก่ธนาคารเพื อให้ใช้เงินตามเช็คที ได้รับเนื องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ชําระ
บัญชีสามารถยื นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนได้เมื อพ้นกําหนด 6 เดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น แต่ทั งนี ต้อง
ไม่เกินหนึ งปีนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น เว้นแต่มีเหตุผลจําเป็นและสมควรโดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย และหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ผู้ชําระบัญชีจะ
จัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  ชั น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที  173/2730, 3233 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทร (02) 7862222 โทรสาร (02) 7862377 
www.uobam.co.th
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

23A, 25th Floor, Asia Centre Building, 173/2730, 3233 South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon, Bangkok
10120, Thailand

Tel : +66 2786 2222

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ
เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และที ปรึกษา (ถ้ามี) มีดังต่อไปนี 

1. (ก)  สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ :

ในการจัดการกองทุน บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)     การบริหารกองทุน

(1.1)     ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนต่อสํานักงาน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก

(1.2)     จัดการกองทุนให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการที ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือ
หน่วยลงทุนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที ประกาศไว้ทั งในปัจจุบันและที 
จะมีแก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(1.3)     นําเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ หรือทรัพย์สินอื น ตามที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อเรื อง “ประเภทของหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน” ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ และซื อขาย จําหน่าย สั งโอน
เปลี ยนแปลงเพิ มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ของกฎหมาย และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน ทั งนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

(1.4)     ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนด

(1.5)     ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายแล้ว หรือยกเลิกหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนจํานวนนั นแล้วแต่กรณี

(1.6)     จัดสรรผลกําไรของกองทุนเพื อจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที กําหนดไว้ใน ข้อ 15 “การกําหนดเวลาและวิธีการ
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน

(1.7)     สงวนสิทธิที จะปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.8)     สงวนสิทธิที จะเลื อนกําหนดการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.9)     สงวนสิทธิที จะรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกัน แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสาร
แห่งหนี ตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.10)   สงวนสิทธิที จะชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

(1.11)   สงวนสิทธิที จะละเว้นไม่ปฏิบัติตามมติของคณะที ปรึกษากองทุน หรือมติของผู้ถือหน่วยลงทุน เมื อบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้จัดการกองทุนมีเหตุอันสมควรเชื อได้ว่ามติดังกล่าว ขัด ฝ่าฝืน กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานอื นใดที มี
อํานาจตามกฎหมาย

(1.12)   เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็น เพื อรักษาผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(1.13)   เปลี ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือ วิธีจัดการกองทุนตามหัวข้อเรื อง "การขอมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

(1.14)   กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย

(1.15)   ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที จะมีแก้ไข
เพิ มเติมต่อไป รวมทั งตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

(1.16)   ดําเนินการเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในข้อ 22 "การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”

(2)     การรับและจ่ายเงินของกองทุน

จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื นใด จากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ของการจัดการของกองทุนตามที กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน
รวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

(3)     การแต่งตั งบุคคลที เกี ยวข้องเพื อการจัดการกองทุน

(3.1)     จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทนตามเงื อนไขใน
การเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง “เงื อนไขการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับอนุญาต
จากสํานักงานก่อน

(3.2)     แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด

(3.3)     จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนที มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

(3.4)     แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อน

(3.5)     แต่งตั งและถอดถอนนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

(3.6)     แต่งตั งและถอดถอนที ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) ที ทําหน้าที เป็นที ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ และ/หรือที 
ปรึกษากองทุน (ถ้ามี) ที ทําหน้าที เป็นที ปรึกษาของกองทุน ตลอดจนให้คําแนะนําในเรื องต่างๆ แก่กองทุน ตามที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร

(4)     การดําเนินการอื นๆ

(4.1)     จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

(4.2)     จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด และเก็บรักษาไว้ซึ งทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุน

(4.3)     จัดทํารายงานเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี ซึ งมีสาระตามที กําหนดไว้ในประกาศสํานักงาน และ
ส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ นปีบัญชี และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้เป็นสถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสําเนาให้เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการเลือกจัดทําและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน ตามปีปฏิทิน ระยะเวลาการส่งรายงานเพื อ
แสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชีจะขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ นปีบัญชี

(4.4)     จัดทํารายงานเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมเปิดทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของปีบัญชีหรือของปีปฏิทิน ซึ งมี
สาระตามที กําหนดไว้ในประกาศสํานักงาน และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
และสํานักงานภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะ
เวลาล่าสุดไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้เป็นสถานที 
ในการซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสําเนาให้เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมเลือกจัดทําและส่งรายงานตามวรรคหนึ งตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะได้รับยกเว้นไม่ต้อง
จัดทําและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลาหกเดือนหลังสําหรับปีบัญชีนั น

(4.5)     จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ. วันสิ นปีบัญชี และส่งให้แก่สํานักงาน
ภายใน 60 วัน นับแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชีนั น

(4.6)     แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ มจํานวนเงินทุนทะเบียน และการแก้ไขเพิ มเติม
จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ทราบภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

(4.7)     ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงาน โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที 
สํานักงานกําหนด ในกรณีที หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย

(4.8)     จัดทํารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานกําหนด ใน
กรณีที มิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานกําหนด และจัดส่งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด

(4.9)    หน้าที อื นใดตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด

1.     (ข) เงื อนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจเปลี ยนบริษัทจัดการได้เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี และเมื อได้รับการอนุมัติ หรือเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1)   เมื อสิ นสุดระยะเวลา และ/หรือเงื อนไขที กําหนดไว้ในโครงการ

2)   ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดําเนินงาน การบริหารจัดการกองทุน หรือมีการ
เปลี ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีอื นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการไม่ประสงค์ที จะปฎิบัติหน้าที ต่อไป บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที ในการจัดการกองทุนต่อไป ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์ที จะรับหน้าที ต่อไป (ลาออก) โดยที ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการจัดหาบริษัท
จัดการรายใหม่ที มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื อทําหน้าที จัดการกองทุนตามที ระบุไว้ในโครงการแทน
บริษัทจัดการภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการ

ในการเปลี ยนตัวบริษัทจัดการหากเป็นกรณีที กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก็ให้ดําเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติหน้าที ต่อไปจนกว่า
จะมีการแต่งตั งบริษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที บริษัทจัดการได้ทําการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็น
บริษัทจัดการตามข้อ (2) ข้างต้นนี จนครบถ้วน แต่กองทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือคณะกรรมการลงทุนไม่
สามารถจัดหาบริษัทจัดการกองทุนรวมอื นใดมารับหน้าที ได้ภายใน 180 วันนับแต่วันที บริษัทจัดการได้ทําการบอกกล่าว บริษัท
จัดการสงวนสิทธิที จะเลิกโครงการโดยถือว่าการดําเนินการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท ์0224239027 

หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ที มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วย
คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1)     สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1.1)     ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุน

(1.2)     บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน

(2)     หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(2.1)     ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งใน
ปัจจุบัน และที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(2.2)     ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน รับเงินต่าง ๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและ
ดําเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื อหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืน
หลักทรัพย์ และเงินอื นใดของกองทุน และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุน ตลอดจนดูแลการเบิก
จ่ายทรัพย์สินของกองทุนให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน

(2.3)     จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจน
รับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ตามคําสั งของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่าหลักฐานถูกต้องแล้ว

(2.4)     รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน ตามจํานวนเงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกจากการ
ขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(2.5)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เนื องจากมีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล

(2.6)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หากเห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถ
จําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุนได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมหรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(2.7)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในกรณีที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนด

(2.8)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที 
วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า

(2.9)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรในการทําธุรกรรมเพื อกองทุนรวมกับบุคคลที เกี ยวข้อง โดย
ธุรกรรมนั นไม่มีราคาตลาดหรือใช้ราคาอื นที ไม่เป็นไปตามราคาตลาดก่อนการทําธุรกรรมในแต่ละครั ง

(2.10)   ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันแทนการชําระหนี 
ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี 

(2.11)   ให้ความเห็นเกี ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการ เพื อประกอบกับข้อมูลอื นๆ ที บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาใน
การจัดทํารายงานดังนี 

1)    รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทินโดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจาก
วันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว

2)    รายงานทุกรอบปีบัญชี โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ นปีบัญชีนั น

(2.12)   รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืน และราคาขายหน่วยลงทุน
ของกองทุน และการคํานวณหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที 
ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง เมื อ
เห็นว่าถูกต้องแล้ว

(2.13)   จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(2.14)   แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น รับเงินปันผล และรับดอกเบี ย
การจองหุ้นเพิ มทุน การเปลี ยนแปลงมูลค่าหุ้น และการเปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดย
ทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์

(2.15)   จัดทํารายงาน และบัญชี ดังต่อไปนี และส่งให้แก่บริษัทจัดการ

1)   รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
การรับเงินปันผล ดอกเบี ย และอื น ๆ
2)   จัดทําบัญชี และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
3)   จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน และรับรองความถูกต้อง
4)   จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุน
5)   จัดทํางบกระทบยอดสําหรับบัญชีเงินฝากที ผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้มีอํานาจลงนาม

(2.16)   แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวม
ทั งประกาศหลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับอื นใดที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน

(2.17)   จัดทํารายงานเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที บริษัทจัดการกระทํา
การหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั งนี ภายใน 5 วัน นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(2.18)   ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชี และเอกสารหลักฐานของกองทุนตามที เห็นสมควรทั งนี จะต้องไม่
เข้ามามีอํานาจต่อการตัดสินใจ และการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

(2.19)   ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสีย
หายจากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้อง
จากทรัพย์สินของกองทุน

(2.20)   ในกรณีที มีการเลิกโครงการ หน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดเมื อผู้ชําระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในช่วงระยะเวลาที การชําระบัญชียังไม่สิ นสุด ผู้ดูแลผล
ประโยชน์จะรับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน

(2.21)   ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลงไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ดูแลผลประโยชน์นั นต้องทําหน้าที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั งหมดของกองทุนนั น ตลอด
จนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่จะเสร็จสิ นและผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันที เว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
จะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

(2.22)   แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล
และหลักฐานที ได้ให้ความเห็นชอบหรือที ได้ให้การรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบโดยพลัน

(2.23)   ทําการรับรองในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื องมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น
จากราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสมาคมตราสารหนี ไทยไม่ถูกต้อง

(2.24)  ทําการรับรองรายละเอียดโครงการที แก้ไขเพิ มเติม ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือสํานักงานกําหนด

(2.25)   ทําการรับรองผลการนับมติ ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ
80

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ

(2.26)   ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที ต้องดูแลการดํารงจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและประกาศ
กําหนด และในกรณีที จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที กําหนดในโครงการหรือประกาศ และบริษัทจัดการไม่ดําเนินการ
ตามประกาศและโครงการ ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที ต้องรายงานให้สํานักงานทราบ

(2.27)   หน้าที อื นใดที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือโดยข้อกําหนดของกฎหมายที เกี ยวข้องเป็นหน้าที ที ผู้
ดูแลผลประโยชน์ต้องกระทํา ทั งนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2.28)   ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศไว้โดยเคร่งครัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานก่อน

(1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน

(2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์
หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์
อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

(3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในการจัดการโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของสํานักงานหรือกรณีอื น
ใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงสัญญา ให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย และประกาศดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าว มีผลให้เป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

(4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

(5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามประกาศสํานักงานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับแต่วันที บริษัท
จัดการตรวจพบหรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงาน และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานทราบ
ภายใน 3 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาต
เปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจาก วันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน

(6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนไปเปิดเผย
หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัท
จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน

(7) กรณีอื น ๆ ตามที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์

เนื องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กําหนดให้กองทุนต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ดังนั นในกรณี
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลง ผู้ดูแลผลประโยชน์นั นต้องทําหน้าที ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์
จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหมดของกองทุนนั นตลอดจนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอน
ทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ น และผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันทีเว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอํานาจตามกฎหมายจะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
เลขที  3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท ์0224239027

และ/หรือ ที บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศต่างๆ หรือที ผ
ดูแลผลประโยชน์ที บริษัทจัดการจะแต่งตั งขึ น

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 
โทร.026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล
ที อยู่ : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท ์026450080  โทรสาร  026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ที อยู่ :  ชั น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที  173/2730, 3233 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทร (02) 7862000 โทรสาร (02) 786237074 
www.uobam.co.th

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เช่นเดียวกับที ได้กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง “สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน”

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :   จะระบุภายหลัง  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(1.1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนของกองทุน (ถ้าม)ี
ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ

(1.2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าวโดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน

(2) หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(2.1) ให้จัดวางเอกสารเผยแพร่ ณ สํานักงานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเกี ยวกับกองทุน รวม
ทั งดําเนินการด้วยความร่วมมือของบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนรวมทั งข้อมูลและเอกสารอันจําเป็น

(2.2) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนและ/
หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน คู่มือการลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูล
เกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่าย หรือเอกสารอื นๆที เกี ยวข้องกับกองทุน

(2.3) รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารที ใช้ในการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสา
รอื นๆที เกี ยวข้อง

(2.4) ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาทิเช่น บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ ว่าตรงกับชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนใน
การทําธุรกรรมกับกองทุน

(2.5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี ตามเงื อนไขที ระบุใน
โครงการ

(2.6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษี และเอกสารอื นใดที เกี ยวข้อง

(2.7) คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามคําสั งบริษัทจัดการ

(2.8) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการแจ้งหรือติดต่อกับผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีความจําเป็นที จะ
ต้องแจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด

(2.9) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น

(2.10) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะต้องปฏิบัติหน้าที ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราช บัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายที เกี ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(2.11) ดําเนินการอื นๆ ตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) สิทธิของที ปรึกษาการลงทุน
ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที เป็นที ปรึกษาการลงทุน ตามสัญญาจัดตั งที ปรึกษาการลงทุน
(2) หน้าที และความรับผิดชอบของที ปรึกษาการลงทุน
(2.1) ให้คําแนะนําและข้อเสนอในเรื องต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุนแก่บริษัทจัดการหรือ
กองทุน ตามที กําหนดในสัญญาที ปรึกษาการลงทุน ทั งนี ที ปรึกษาการลงทุนไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัท
จัดการแต่อย่างใด
(2.2) เก็บรักษาข้อมูลที ได้ล่วงรู้มา อันเนื องจากการปฏิบัติตามสัญญาที ปรึกษาการลงทุนเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้
บุคคลใดๆ ทราบ เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดโดยชัดแจ้งให้เปิดเผย หรือโดยความยินยอมของบริษัทจัดการ
(2.3) พนักงานลูกจ้าง หรือบุคคลอื นใดที ทํางานให้แก่ที ปรึกษาการลงทุนต้องไม่กระทําการซื อขายหลักทรัพย์โดยใช้
ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจซื อขายหลักทรัพย์ของกองทุน
(2.4) ไม่กระทําการใดๆ หรืองดเว้นการกระทําการใดๆ ที ก่อ/อาจก่อให้เกิดข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทุนและ/หรือ
บริษัทจัดการ รวมถึงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที มีอยู่แล้วและที จะมีขึ นในภายหน้าโดยเคร่งครัด
(2.5) ที ปรึกษาการลงทุนจะต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการลดมูลค่าของกองทุนในกรณีที มีความสูญเสีย
ความเสียหาย หรือการลดมูลค่าของกองทุนดังกล่าวเกิดจากการประพฤติมิชอบ ฉ้อฉล ไม่สุจริต ประมาท เลินเล่อ หรือไม่
ประพฤติตามข้อกําหนดหรือเงื อนไขใดๆ ตามที ระบุไว้ในสัญญาที ปรึกษาการลงทุน หรือฝ่าฝืนคําสั งโดยชอบที เป็นลายลักษณ์
อักษรของบริษัทจัดการ

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งผู้เชี ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุน ให้เป็นที ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุนเพื อ
ให้คําแนะนําในเรื องต่างๆที เกี ยวเนื องกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุน เพื อให้บริหารจัดการกองทุนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการอาจจะแต่งตั งขึ นดังกล่าวนั น จะไม่มีอํานาจ
ควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื อบริษัทจัดการแต่งตั งที ปรึกษาการลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการแจ้งชื อที ปรึกษาการลงทุนดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี ยังไม่ได้แต่งตั ง

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งที ปรึกษากองทุน อาทิเช่น ผู้เชี ยวชาญด้านธุรกิจและการลงทุนผู้เชี ยวชาญด้านกฎหมาย ผู้เชี ยวชาญ
ด้านการบริหารความเสี ยง เป็นต้น ให้เป็นที ปรึกษาของกองทุนตลอดจนให้คําแนะนําในเรื องต่างๆ แก่กองทุน เพื อให้การบริหาร
จัดการกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที ปรึกษากองทุนที บริษัทจัดการอาจจะแต่งตั งขึ นดัง
กล่าวนั น จะไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื อบริษัทจัดการแต่งตั งที ปรึกษากองทุนแล้ว
บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งชื อที ปรึกษาดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

 ไม่มี  เนื องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทุกวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน ตามที กําหนดไว้ในหนังสือชี ชวน

อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติ
ตามเงื อนไข และวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไป
ตามเงื อนไขที กําหนดไว้กฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษี
อากรด้วย

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ ในกรณีที กองทุนไม่
สามารถชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ตามหัวข้อเรื อง "การชําระค่ารับซื อคืน สับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

สิทธิในการรับเงินที เกิดจากการขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี 

1. ชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2. ชําระให้กับบริษัทจัดการหรือกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (กองทุนเปิดปลายทาง) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน

3. ชําระให้แก่ทายาทโดยธรรมโดยทางมรดกหรือพินัยกรรม หรือชําระให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม

4. ชําระให้กับผู้จัดการมรดกของผู้ถือหน่วยลงทุนตามคําสั งศาล หรือชําระให้กับบุคคลอื นตามคําสั งศาล หรือตามคําสั งของ
หน่วยงานผู้มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น นายทะเบียนจะ
ไม่รับจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ตามที กฎหมายกําหนด

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้บริษัทจัดการทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมี
มติโดยเสียงข้างมาก หรือมติพิเศษ แล้วแต่กรณี ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที กําหนดไว้ในข้อ
19 “การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ” ของส่วนที  1 ราย
ละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี ตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการตามที กําหนดในข้อ 23 "การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน"

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิและข้อจํากัดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี เว้น
แต่กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได ้
แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น
13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
ตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนไม่สามารถ
นําหน่วยลงทุนไปจํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้
13.7.3 สิทธิในการลงมติเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนแปลงผู้
ดูแลผลประโยชน์เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งสิ นของโครงการจัดการกองทุนและเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
13.7.4 สิทธิในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
การร่วมลงทุนในกองทุนรวมนี ผู้ถือหน่วยได้ตกลงมอบให้บริษัทจัดการดําเนินการบริหารจัดการกองทุนภายใต้การดูแลของผู้
ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะต้องบริหารจัดการและปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการจัดการที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยและบริษัทจัดการอย่าง
เคร่งครัด ดังนั นผู้ถือหน่วยจึงไม่จําเป็นต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา และไม่จําเป็นต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื อการใดๆ เว้นแต่บริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม (แล้วแต่กรณ)ี จะเห็นสมควร

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

(1) โครงการจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ทําการบันทึกชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดใน “ใบคําขอเปิดบัญชี
กองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” และ “ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน” เมื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ครบถ้วนแล้ว

(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน /ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี” ทุกครั งที มีการสั งซื อ
หรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื อเป็นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันทําการถัดจากวันที ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือภายใน 4 วันทําการนับแต่วัน
ทําการถัดจากวันที ซื อขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรกโดยทาง
ไปรษณีย์หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นผู้มอบให้

โดยนายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง หากปรากฏข้อผิดพลาด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ในหนังสือ
รับรองสิทธิที ได้จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนดังกล่าว ไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานําหรือนําไปเป็นประกันมิได้ ซึ ง
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียน การโอน หรือการจํานําหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการให้มีการออกและจัดส่ง “รายงานการถือหน่วยลงทุน” ซึ งได้รับการปรับปรุงรายการ
ให้เป็นปัจจุบัน ณ วันทําการสุดท้ายของรอบ 6 เดือนตามปีปฏิทิน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันทําการสุดท้ายของรอบ 6 เดือนนั นๆ ทางไปรษณีย์

(4) ในกรณีที บัญชีกองทุนใดไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการนานติดต่อ กันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ

(5) นายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนร้องขอและบริษัทจัดการพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ โดยผู้ร้องขอจะต้องดําเนินการดังนี  :

(5.1) กรอกรายละเอียดในใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน

(5.2) ยื นใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที 
ระบุไว้ในหัวข้อเรื อง "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" ในหนังสือชี 
ชวนส่วนโครงการ

(5.3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอ
มากกว่าจํานวนหน่วย ลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน นายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการ
จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุน สําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(5.4) ใบหน่วยลงทุนที ออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ
กําหนด ซึ งจะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการ
และประทับตราสําคัญ หรือจะต้องมีลายมือชื อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือใช้
เครื องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื นใดตามที กฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทําได้จึงจะถือว่าใบ
หน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี

(1) นายทะเบียนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื อนําหนังสือรับรองนี แนบเป็นหลักฐานในการขอยกเว้นภาษีสําหรับปีนั นๆ พร้อมกับการยื นแบบภาษีเงินได้ตามที กฎหมาย
กําหนด ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันสิ นปี ทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(2) นายทะเบียนจะออกและส่งมอบรายงานการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื น เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแนบพร้อมหนังสือ
รับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 

16.1     กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารองรายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวม
จ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนํา
เงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2     กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวมจะได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี รวมทั งต้อง
จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี 
ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ก็ได้ ทั งนี ใน
การดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม

เงื อนไขเพิ มเติม

     บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิ
เรียกร้องผิดนัดชําระหนี และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที เกี ยวข้องกับการรับชําระหนี ด้วยหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นของกองทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม
ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั น โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

      ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไป
รวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฎว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของ
หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท ในวันทําการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั น
(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทําการใด
(3) ในกรณีที มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ความในข้อ 22.1.1 (3) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคง
เหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

22.1.2 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมเปิดตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 22.2.2 เมื อปรากฏข้อเท็จ
จริงที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ
22.1.1 (3) และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

22.1.3 เมื อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัท
จัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.4 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

เงื อนไขพิเศษ : 

• สําหรับเงื อนไขการเลิกกองทุนรวมในข้อ 22.1.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือ
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

• ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับคําสั งให้เลิกกองทุนจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย อาทิเช่น สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คําสั งศาล คําสั งอนุญาโตตุลาการ และหรือกรณีปรากฏเหตุการณ์อื นใดตามที ระบุไว้ใน
โครงการนี 

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาผ่อนผัน ประกาศ กําหนด หรือสั งการเป็น
ประการอื น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรสําหรับการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 
22.2.1 การเลิกกองทุนรวมกรณีที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า
1 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มี
ข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝาก ประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืน เมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม
22.2.2 การเลิกกองทุนรวมกรณีไม่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า
(1) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตาม 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(2) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(3) จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตาม
22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(4) รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม (3) ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(5) ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชักช้า
ทั งนี แนวทางการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
อื นเป็นไปตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการข้อ 20 ข้อกําหนดอื นๆ
เมื อได้ดําเนินการตาม (1) ถึง (5) แล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น
เงื อนไขอื น : 
บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พิจารณา ผ่อนผัน หรือสั งการให้บริษัท
จัดการปฏิบัติเป็นอย่างอื นได้ สําหรับการดําเนินการเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที มีความจําเป็นหรือสมควร

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

เมื อเลิกโครงการแล้วบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เว้นแต่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะพิจารณาผ่อนผัน เห็นชอบ ประกาศ กําหนด แก้ไข
เปลี ยนแปลง หรือสั งการ เป็นอย่างอื น
(1) บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ เพื อดําเนินการคิดคํานวณ รวบรวมทรัพย์สิน จัดทําบัญชี ชําระหนี สิน จําหน่ายและแจกจ่ายทรัพย์สิน
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีของกองทุนให้เสร็จสิ น โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด สั งการ และ/หรือเห็นชอบ
(2) เมื อชําระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน เงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชี และหนี สินทั งหมดของกองทุนเสร็จสิ น
ผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ ตามสัดส่วนจํานวน
หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน
(3) ในกรณีที เจ้าหนี ของกองทุนไม่ได้ยื นคําทวงหนี แก่ผู้ชําระบัญชี หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่ยื น
เช็คต่อธนาคารเพื อให้ใช้เงินตามเช็คที ได้รับเนื องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการ
วางเงินตามจํานวนหนี หรือจํานวนเงินตามเช็ค หรือทรัพย์สินอื น รวมทั งวางเงินประกันค่าฤชาธรรมเนียมไว้ณ สํานักงานวาง
ทรัพย์ตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ และระเบียบเกี ยวกับการวางทรัพย์ และจะแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าหนี หรือผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งมี
ชื อปรากฎในบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนทราบถึงการวางเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับหรือโดยวิธีอื นที มีหลักฐานการตอบรับอีกทั งยังจะดําเนินการใดๆตามความจําเป็นเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้มีสิทธิถอนเงินหรือทรัพย์สินที วางไว้ซึ งเจ้าหนี หรือผู้ถือหน่วยมิได้เรียกเอาภายใน 10 ปี
นับแต่วันถัดจากวันที ได้รับคําบอกกล่าวการวางเงินหรือทรัพย์สินในฐานะที เป็นทรัพย์สินคงค้างของกองทุน
(4) ผู้ชําระบัญชีจะต้องชําระบัญชีให้เสร็จสิ นภายใน 90 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันเลิกกองทุน และเมื อชําระบัญชีเสร็จสิ นแล้ว ผู ้
ชําระบัญชีจะทําการยื นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพร้อมทั งจัดส่งรายงานผลการชําระบัญชีตามแบบที สํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนดต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือ
ทรัพย์สิน หรือไม่ยื นเช็คแก่ธนาคารเพื อให้ใช้เงินตามเช็คที ได้รับเนื องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ชําระ
บัญชีสามารถยื นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนได้เมื อพ้นกําหนด 6 เดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น แต่ทั งนี ต้อง
ไม่เกินหนึ งปีนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น เว้นแต่มีเหตุผลจําเป็นและสมควรโดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย และหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ผู้ชําระบัญชีจะ
จัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื อการเลี ยงชีพ 2
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1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  ชั น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที  173/2730, 3233 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทร (02) 7862222 โทรสาร (02) 7862377 
www.uobam.co.th
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

23A, 25th Floor, Asia Centre Building, 173/2730, 3233 South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon, Bangkok
10120, Thailand

Tel : +66 2786 2222

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ
เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และที ปรึกษา (ถ้ามี) มีดังต่อไปนี 

1. (ก)  สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ :

ในการจัดการกองทุน บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)     การบริหารกองทุน

(1.1)     ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนต่อสํานักงาน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก

(1.2)     จัดการกองทุนให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการที ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือ
หน่วยลงทุนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที ประกาศไว้ทั งในปัจจุบันและที 
จะมีแก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(1.3)     นําเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ หรือทรัพย์สินอื น ตามที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อเรื อง “ประเภทของหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน” ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ และซื อขาย จําหน่าย สั งโอน
เปลี ยนแปลงเพิ มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ของกฎหมาย และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน ทั งนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

(1.4)     ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนด

(1.5)     ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายแล้ว หรือยกเลิกหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนจํานวนนั นแล้วแต่กรณี

(1.6)     จัดสรรผลกําไรของกองทุนเพื อจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที กําหนดไว้ใน ข้อ 15 “การกําหนดเวลาและวิธีการ
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน

(1.7)     สงวนสิทธิที จะปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.8)     สงวนสิทธิที จะเลื อนกําหนดการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.9)     สงวนสิทธิที จะรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกัน แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสาร
แห่งหนี ตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.10)   สงวนสิทธิที จะชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

(1.11)   สงวนสิทธิที จะละเว้นไม่ปฏิบัติตามมติของคณะที ปรึกษากองทุน หรือมติของผู้ถือหน่วยลงทุน เมื อบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้จัดการกองทุนมีเหตุอันสมควรเชื อได้ว่ามติดังกล่าว ขัด ฝ่าฝืน กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานอื นใดที มี
อํานาจตามกฎหมาย

(1.12)   เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็น เพื อรักษาผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(1.13)   เปลี ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือ วิธีจัดการกองทุนตามหัวข้อเรื อง "การขอมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

(1.14)   กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย

(1.15)   ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที จะมีแก้ไข
เพิ มเติมต่อไป รวมทั งตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

(1.16)   ดําเนินการเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในข้อ 22 "การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”

(2)     การรับและจ่ายเงินของกองทุน

จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื นใด จากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ของการจัดการของกองทุนตามที กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน
รวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

(3)     การแต่งตั งบุคคลที เกี ยวข้องเพื อการจัดการกองทุน

(3.1)     จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทนตามเงื อนไขใน
การเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง “เงื อนไขการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับอนุญาต
จากสํานักงานก่อน

(3.2)     แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด

(3.3)     จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนที มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

(3.4)     แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อน

(3.5)     แต่งตั งและถอดถอนนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

(3.6)     แต่งตั งและถอดถอนที ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) ที ทําหน้าที เป็นที ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ และ/หรือที 
ปรึกษากองทุน (ถ้ามี) ที ทําหน้าที เป็นที ปรึกษาของกองทุน ตลอดจนให้คําแนะนําในเรื องต่างๆ แก่กองทุน ตามที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร

(4)     การดําเนินการอื นๆ

(4.1)     จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

(4.2)     จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด และเก็บรักษาไว้ซึ งทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุน

(4.3)     จัดทํารายงานเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี ซึ งมีสาระตามที กําหนดไว้ในประกาศสํานักงาน และ
ส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ นปีบัญชี และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้เป็นสถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสําเนาให้เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการเลือกจัดทําและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน ตามปีปฏิทิน ระยะเวลาการส่งรายงานเพื อ
แสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชีจะขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ นปีบัญชี

(4.4)     จัดทํารายงานเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมเปิดทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของปีบัญชีหรือของปีปฏิทิน ซึ งมี
สาระตามที กําหนดไว้ในประกาศสํานักงาน และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
และสํานักงานภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะ
เวลาล่าสุดไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้เป็นสถานที 
ในการซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสําเนาให้เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมเลือกจัดทําและส่งรายงานตามวรรคหนึ งตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะได้รับยกเว้นไม่ต้อง
จัดทําและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลาหกเดือนหลังสําหรับปีบัญชีนั น

(4.5)     จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ. วันสิ นปีบัญชี และส่งให้แก่สํานักงาน
ภายใน 60 วัน นับแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชีนั น

(4.6)     แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ มจํานวนเงินทุนทะเบียน และการแก้ไขเพิ มเติม
จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ทราบภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

(4.7)     ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงาน โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที 
สํานักงานกําหนด ในกรณีที หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย

(4.8)     จัดทํารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานกําหนด ใน
กรณีที มิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานกําหนด และจัดส่งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด

(4.9)    หน้าที อื นใดตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด

1.     (ข) เงื อนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจเปลี ยนบริษัทจัดการได้เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี และเมื อได้รับการอนุมัติ หรือเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1)   เมื อสิ นสุดระยะเวลา และ/หรือเงื อนไขที กําหนดไว้ในโครงการ

2)   ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดําเนินงาน การบริหารจัดการกองทุน หรือมีการ
เปลี ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีอื นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการไม่ประสงค์ที จะปฎิบัติหน้าที ต่อไป บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที ในการจัดการกองทุนต่อไป ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์ที จะรับหน้าที ต่อไป (ลาออก) โดยที ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการจัดหาบริษัท
จัดการรายใหม่ที มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื อทําหน้าที จัดการกองทุนตามที ระบุไว้ในโครงการแทน
บริษัทจัดการภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการ

ในการเปลี ยนตัวบริษัทจัดการหากเป็นกรณีที กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก็ให้ดําเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติหน้าที ต่อไปจนกว่า
จะมีการแต่งตั งบริษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที บริษัทจัดการได้ทําการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็น
บริษัทจัดการตามข้อ (2) ข้างต้นนี จนครบถ้วน แต่กองทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือคณะกรรมการลงทุนไม่
สามารถจัดหาบริษัทจัดการกองทุนรวมอื นใดมารับหน้าที ได้ภายใน 180 วันนับแต่วันที บริษัทจัดการได้ทําการบอกกล่าว บริษัท
จัดการสงวนสิทธิที จะเลิกโครงการโดยถือว่าการดําเนินการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท ์0224239027 

หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ที มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วย
คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1)     สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1.1)     ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุน

(1.2)     บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน

(2)     หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(2.1)     ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งใน
ปัจจุบัน และที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(2.2)     ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน รับเงินต่าง ๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและ
ดําเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื อหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืน
หลักทรัพย์ และเงินอื นใดของกองทุน และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุน ตลอดจนดูแลการเบิก
จ่ายทรัพย์สินของกองทุนให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน

(2.3)     จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจน
รับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ตามคําสั งของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่าหลักฐานถูกต้องแล้ว

(2.4)     รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน ตามจํานวนเงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกจากการ
ขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(2.5)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เนื องจากมีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล

(2.6)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หากเห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถ
จําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุนได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมหรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(2.7)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในกรณีที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนด

(2.8)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที 
วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า

(2.9)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรในการทําธุรกรรมเพื อกองทุนรวมกับบุคคลที เกี ยวข้อง โดย
ธุรกรรมนั นไม่มีราคาตลาดหรือใช้ราคาอื นที ไม่เป็นไปตามราคาตลาดก่อนการทําธุรกรรมในแต่ละครั ง

(2.10)   ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันแทนการชําระหนี 
ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี 

(2.11)   ให้ความเห็นเกี ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการ เพื อประกอบกับข้อมูลอื นๆ ที บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาใน
การจัดทํารายงานดังนี 

1)    รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทินโดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจาก
วันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว

2)    รายงานทุกรอบปีบัญชี โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ นปีบัญชีนั น

(2.12)   รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืน และราคาขายหน่วยลงทุน
ของกองทุน และการคํานวณหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที 
ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง เมื อ
เห็นว่าถูกต้องแล้ว

(2.13)   จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(2.14)   แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น รับเงินปันผล และรับดอกเบี ย
การจองหุ้นเพิ มทุน การเปลี ยนแปลงมูลค่าหุ้น และการเปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดย
ทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์

(2.15)   จัดทํารายงาน และบัญชี ดังต่อไปนี และส่งให้แก่บริษัทจัดการ

1)   รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
การรับเงินปันผล ดอกเบี ย และอื น ๆ
2)   จัดทําบัญชี และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
3)   จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน และรับรองความถูกต้อง
4)   จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุน
5)   จัดทํางบกระทบยอดสําหรับบัญชีเงินฝากที ผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้มีอํานาจลงนาม

(2.16)   แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวม
ทั งประกาศหลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับอื นใดที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน

(2.17)   จัดทํารายงานเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที บริษัทจัดการกระทํา
การหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั งนี ภายใน 5 วัน นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(2.18)   ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชี และเอกสารหลักฐานของกองทุนตามที เห็นสมควรทั งนี จะต้องไม่
เข้ามามีอํานาจต่อการตัดสินใจ และการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

(2.19)   ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสีย
หายจากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้อง
จากทรัพย์สินของกองทุน

(2.20)   ในกรณีที มีการเลิกโครงการ หน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดเมื อผู้ชําระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในช่วงระยะเวลาที การชําระบัญชียังไม่สิ นสุด ผู้ดูแลผล
ประโยชน์จะรับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน

(2.21)   ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลงไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ดูแลผลประโยชน์นั นต้องทําหน้าที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั งหมดของกองทุนนั น ตลอด
จนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่จะเสร็จสิ นและผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันที เว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
จะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

(2.22)   แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล
และหลักฐานที ได้ให้ความเห็นชอบหรือที ได้ให้การรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบโดยพลัน

(2.23)   ทําการรับรองในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื องมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น
จากราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสมาคมตราสารหนี ไทยไม่ถูกต้อง

(2.24)  ทําการรับรองรายละเอียดโครงการที แก้ไขเพิ มเติม ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือสํานักงานกําหนด

(2.25)   ทําการรับรองผลการนับมติ ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ
80

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ

(2.26)   ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที ต้องดูแลการดํารงจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและประกาศ
กําหนด และในกรณีที จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที กําหนดในโครงการหรือประกาศ และบริษัทจัดการไม่ดําเนินการ
ตามประกาศและโครงการ ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที ต้องรายงานให้สํานักงานทราบ

(2.27)   หน้าที อื นใดที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือโดยข้อกําหนดของกฎหมายที เกี ยวข้องเป็นหน้าที ที ผู้
ดูแลผลประโยชน์ต้องกระทํา ทั งนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2.28)   ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศไว้โดยเคร่งครัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานก่อน

(1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน

(2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์
หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์
อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

(3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในการจัดการโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของสํานักงานหรือกรณีอื น
ใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงสัญญา ให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย และประกาศดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าว มีผลให้เป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

(4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

(5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามประกาศสํานักงานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับแต่วันที บริษัท
จัดการตรวจพบหรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงาน และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานทราบ
ภายใน 3 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาต
เปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจาก วันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน

(6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนไปเปิดเผย
หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัท
จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน

(7) กรณีอื น ๆ ตามที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์

เนื องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กําหนดให้กองทุนต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ดังนั นในกรณี
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลง ผู้ดูแลผลประโยชน์นั นต้องทําหน้าที ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์
จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหมดของกองทุนนั นตลอดจนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอน
ทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ น และผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันทีเว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอํานาจตามกฎหมายจะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
เลขที  3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท ์0224239027

และ/หรือ ที บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศต่างๆ หรือที ผ
ดูแลผลประโยชน์ที บริษัทจัดการจะแต่งตั งขึ น

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 
โทร.026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล
ที อยู่ : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท ์026450080  โทรสาร  026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ที อยู่ :  ชั น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที  173/2730, 3233 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทร (02) 7862000 โทรสาร (02) 786237074 
www.uobam.co.th

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เช่นเดียวกับที ได้กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง “สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน”

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :   จะระบุภายหลัง  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(1.1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนของกองทุน (ถ้าม)ี
ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ

(1.2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าวโดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน

(2) หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(2.1) ให้จัดวางเอกสารเผยแพร่ ณ สํานักงานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเกี ยวกับกองทุน รวม
ทั งดําเนินการด้วยความร่วมมือของบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนรวมทั งข้อมูลและเอกสารอันจําเป็น

(2.2) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนและ/
หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน คู่มือการลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูล
เกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่าย หรือเอกสารอื นๆที เกี ยวข้องกับกองทุน

(2.3) รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารที ใช้ในการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสา
รอื นๆที เกี ยวข้อง

(2.4) ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาทิเช่น บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ ว่าตรงกับชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนใน
การทําธุรกรรมกับกองทุน

(2.5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี ตามเงื อนไขที ระบุใน
โครงการ

(2.6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษี และเอกสารอื นใดที เกี ยวข้อง

(2.7) คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามคําสั งบริษัทจัดการ

(2.8) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการแจ้งหรือติดต่อกับผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีความจําเป็นที จะ
ต้องแจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด

(2.9) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น

(2.10) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะต้องปฏิบัติหน้าที ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราช บัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายที เกี ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(2.11) ดําเนินการอื นๆ ตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) สิทธิของที ปรึกษาการลงทุน
ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที เป็นที ปรึกษาการลงทุน ตามสัญญาจัดตั งที ปรึกษาการลงทุน
(2) หน้าที และความรับผิดชอบของที ปรึกษาการลงทุน
(2.1) ให้คําแนะนําและข้อเสนอในเรื องต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุนแก่บริษัทจัดการหรือ
กองทุน ตามที กําหนดในสัญญาที ปรึกษาการลงทุน ทั งนี ที ปรึกษาการลงทุนไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัท
จัดการแต่อย่างใด
(2.2) เก็บรักษาข้อมูลที ได้ล่วงรู้มา อันเนื องจากการปฏิบัติตามสัญญาที ปรึกษาการลงทุนเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้
บุคคลใดๆ ทราบ เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดโดยชัดแจ้งให้เปิดเผย หรือโดยความยินยอมของบริษัทจัดการ
(2.3) พนักงานลูกจ้าง หรือบุคคลอื นใดที ทํางานให้แก่ที ปรึกษาการลงทุนต้องไม่กระทําการซื อขายหลักทรัพย์โดยใช้
ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจซื อขายหลักทรัพย์ของกองทุน
(2.4) ไม่กระทําการใดๆ หรืองดเว้นการกระทําการใดๆ ที ก่อ/อาจก่อให้เกิดข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทุนและ/หรือ
บริษัทจัดการ รวมถึงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที มีอยู่แล้วและที จะมีขึ นในภายหน้าโดยเคร่งครัด
(2.5) ที ปรึกษาการลงทุนจะต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการลดมูลค่าของกองทุนในกรณีที มีความสูญเสีย
ความเสียหาย หรือการลดมูลค่าของกองทุนดังกล่าวเกิดจากการประพฤติมิชอบ ฉ้อฉล ไม่สุจริต ประมาท เลินเล่อ หรือไม่
ประพฤติตามข้อกําหนดหรือเงื อนไขใดๆ ตามที ระบุไว้ในสัญญาที ปรึกษาการลงทุน หรือฝ่าฝืนคําสั งโดยชอบที เป็นลายลักษณ์
อักษรของบริษัทจัดการ

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งผู้เชี ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุน ให้เป็นที ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุนเพื อ
ให้คําแนะนําในเรื องต่างๆที เกี ยวเนื องกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุน เพื อให้บริหารจัดการกองทุนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการอาจจะแต่งตั งขึ นดังกล่าวนั น จะไม่มีอํานาจ
ควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื อบริษัทจัดการแต่งตั งที ปรึกษาการลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการแจ้งชื อที ปรึกษาการลงทุนดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี ยังไม่ได้แต่งตั ง

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งที ปรึกษากองทุน อาทิเช่น ผู้เชี ยวชาญด้านธุรกิจและการลงทุนผู้เชี ยวชาญด้านกฎหมาย ผู้เชี ยวชาญ
ด้านการบริหารความเสี ยง เป็นต้น ให้เป็นที ปรึกษาของกองทุนตลอดจนให้คําแนะนําในเรื องต่างๆ แก่กองทุน เพื อให้การบริหาร
จัดการกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที ปรึกษากองทุนที บริษัทจัดการอาจจะแต่งตั งขึ นดัง
กล่าวนั น จะไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื อบริษัทจัดการแต่งตั งที ปรึกษากองทุนแล้ว
บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งชื อที ปรึกษาดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

 ไม่มี  เนื องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทุกวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน ตามที กําหนดไว้ในหนังสือชี ชวน

อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติ
ตามเงื อนไข และวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไป
ตามเงื อนไขที กําหนดไว้กฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษี
อากรด้วย

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ ในกรณีที กองทุนไม่
สามารถชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ตามหัวข้อเรื อง "การชําระค่ารับซื อคืน สับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

สิทธิในการรับเงินที เกิดจากการขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี 

1. ชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2. ชําระให้กับบริษัทจัดการหรือกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (กองทุนเปิดปลายทาง) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน

3. ชําระให้แก่ทายาทโดยธรรมโดยทางมรดกหรือพินัยกรรม หรือชําระให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม

4. ชําระให้กับผู้จัดการมรดกของผู้ถือหน่วยลงทุนตามคําสั งศาล หรือชําระให้กับบุคคลอื นตามคําสั งศาล หรือตามคําสั งของ
หน่วยงานผู้มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น นายทะเบียนจะ
ไม่รับจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ตามที กฎหมายกําหนด

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้บริษัทจัดการทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมี
มติโดยเสียงข้างมาก หรือมติพิเศษ แล้วแต่กรณี ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที กําหนดไว้ในข้อ
19 “การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ” ของส่วนที  1 ราย
ละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี ตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการตามที กําหนดในข้อ 23 "การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน"

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิและข้อจํากัดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี เว้น
แต่กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได ้
แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น
13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
ตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนไม่สามารถ
นําหน่วยลงทุนไปจํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้
13.7.3 สิทธิในการลงมติเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนแปลงผู้
ดูแลผลประโยชน์เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งสิ นของโครงการจัดการกองทุนและเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
13.7.4 สิทธิในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
การร่วมลงทุนในกองทุนรวมนี ผู้ถือหน่วยได้ตกลงมอบให้บริษัทจัดการดําเนินการบริหารจัดการกองทุนภายใต้การดูแลของผู้
ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะต้องบริหารจัดการและปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการจัดการที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยและบริษัทจัดการอย่าง
เคร่งครัด ดังนั นผู้ถือหน่วยจึงไม่จําเป็นต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา และไม่จําเป็นต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื อการใดๆ เว้นแต่บริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม (แล้วแต่กรณ)ี จะเห็นสมควร

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

(1) โครงการจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ทําการบันทึกชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดใน “ใบคําขอเปิดบัญชี
กองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” และ “ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน” เมื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ครบถ้วนแล้ว

(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน /ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี” ทุกครั งที มีการสั งซื อ
หรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื อเป็นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันทําการถัดจากวันที ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือภายใน 4 วันทําการนับแต่วัน
ทําการถัดจากวันที ซื อขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรกโดยทาง
ไปรษณีย์หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นผู้มอบให้

โดยนายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง หากปรากฏข้อผิดพลาด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ในหนังสือ
รับรองสิทธิที ได้จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนดังกล่าว ไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานําหรือนําไปเป็นประกันมิได้ ซึ ง
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียน การโอน หรือการจํานําหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการให้มีการออกและจัดส่ง “รายงานการถือหน่วยลงทุน” ซึ งได้รับการปรับปรุงรายการ
ให้เป็นปัจจุบัน ณ วันทําการสุดท้ายของรอบ 6 เดือนตามปีปฏิทิน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันทําการสุดท้ายของรอบ 6 เดือนนั นๆ ทางไปรษณีย์

(4) ในกรณีที บัญชีกองทุนใดไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการนานติดต่อ กันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ

(5) นายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนร้องขอและบริษัทจัดการพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ โดยผู้ร้องขอจะต้องดําเนินการดังนี  :

(5.1) กรอกรายละเอียดในใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน

(5.2) ยื นใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที 
ระบุไว้ในหัวข้อเรื อง "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" ในหนังสือชี 
ชวนส่วนโครงการ

(5.3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอ
มากกว่าจํานวนหน่วย ลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน นายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการ
จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุน สําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(5.4) ใบหน่วยลงทุนที ออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ
กําหนด ซึ งจะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการ
และประทับตราสําคัญ หรือจะต้องมีลายมือชื อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือใช้
เครื องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื นใดตามที กฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทําได้จึงจะถือว่าใบ
หน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี

(1) นายทะเบียนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื อนําหนังสือรับรองนี แนบเป็นหลักฐานในการขอยกเว้นภาษีสําหรับปีนั นๆ พร้อมกับการยื นแบบภาษีเงินได้ตามที กฎหมาย
กําหนด ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันสิ นปี ทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(2) นายทะเบียนจะออกและส่งมอบรายงานการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื น เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแนบพร้อมหนังสือ
รับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 

16.1     กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารองรายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวม
จ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนํา
เงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2     กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวมจะได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี รวมทั งต้อง
จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี 
ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ก็ได้ ทั งนี ใน
การดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม

เงื อนไขเพิ มเติม

     บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิ
เรียกร้องผิดนัดชําระหนี และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที เกี ยวข้องกับการรับชําระหนี ด้วยหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นของกองทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม
ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั น โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

      ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไป
รวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฎว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของ
หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท ในวันทําการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั น
(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทําการใด
(3) ในกรณีที มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ความในข้อ 22.1.1 (3) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคง
เหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

22.1.2 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมเปิดตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 22.2.2 เมื อปรากฏข้อเท็จ
จริงที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ
22.1.1 (3) และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

22.1.3 เมื อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัท
จัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.4 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

เงื อนไขพิเศษ : 

• สําหรับเงื อนไขการเลิกกองทุนรวมในข้อ 22.1.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือ
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

• ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับคําสั งให้เลิกกองทุนจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย อาทิเช่น สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คําสั งศาล คําสั งอนุญาโตตุลาการ และหรือกรณีปรากฏเหตุการณ์อื นใดตามที ระบุไว้ใน
โครงการนี 

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาผ่อนผัน ประกาศ กําหนด หรือสั งการเป็น
ประการอื น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรสําหรับการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 
22.2.1 การเลิกกองทุนรวมกรณีที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า
1 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มี
ข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝาก ประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืน เมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม
22.2.2 การเลิกกองทุนรวมกรณีไม่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า
(1) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตาม 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(2) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(3) จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตาม
22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(4) รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม (3) ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(5) ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชักช้า
ทั งนี แนวทางการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
อื นเป็นไปตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการข้อ 20 ข้อกําหนดอื นๆ
เมื อได้ดําเนินการตาม (1) ถึง (5) แล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น
เงื อนไขอื น : 
บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พิจารณา ผ่อนผัน หรือสั งการให้บริษัท
จัดการปฏิบัติเป็นอย่างอื นได้ สําหรับการดําเนินการเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที มีความจําเป็นหรือสมควร

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

เมื อเลิกโครงการแล้วบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เว้นแต่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะพิจารณาผ่อนผัน เห็นชอบ ประกาศ กําหนด แก้ไข
เปลี ยนแปลง หรือสั งการ เป็นอย่างอื น
(1) บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ เพื อดําเนินการคิดคํานวณ รวบรวมทรัพย์สิน จัดทําบัญชี ชําระหนี สิน จําหน่ายและแจกจ่ายทรัพย์สิน
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีของกองทุนให้เสร็จสิ น โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด สั งการ และ/หรือเห็นชอบ
(2) เมื อชําระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน เงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชี และหนี สินทั งหมดของกองทุนเสร็จสิ น
ผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ ตามสัดส่วนจํานวน
หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน
(3) ในกรณีที เจ้าหนี ของกองทุนไม่ได้ยื นคําทวงหนี แก่ผู้ชําระบัญชี หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่ยื น
เช็คต่อธนาคารเพื อให้ใช้เงินตามเช็คที ได้รับเนื องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการ
วางเงินตามจํานวนหนี หรือจํานวนเงินตามเช็ค หรือทรัพย์สินอื น รวมทั งวางเงินประกันค่าฤชาธรรมเนียมไว้ณ สํานักงานวาง
ทรัพย์ตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ และระเบียบเกี ยวกับการวางทรัพย์ และจะแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าหนี หรือผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งมี
ชื อปรากฎในบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนทราบถึงการวางเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับหรือโดยวิธีอื นที มีหลักฐานการตอบรับอีกทั งยังจะดําเนินการใดๆตามความจําเป็นเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้มีสิทธิถอนเงินหรือทรัพย์สินที วางไว้ซึ งเจ้าหนี หรือผู้ถือหน่วยมิได้เรียกเอาภายใน 10 ปี
นับแต่วันถัดจากวันที ได้รับคําบอกกล่าวการวางเงินหรือทรัพย์สินในฐานะที เป็นทรัพย์สินคงค้างของกองทุน
(4) ผู้ชําระบัญชีจะต้องชําระบัญชีให้เสร็จสิ นภายใน 90 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันเลิกกองทุน และเมื อชําระบัญชีเสร็จสิ นแล้ว ผู ้
ชําระบัญชีจะทําการยื นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพร้อมทั งจัดส่งรายงานผลการชําระบัญชีตามแบบที สํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนดต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือ
ทรัพย์สิน หรือไม่ยื นเช็คแก่ธนาคารเพื อให้ใช้เงินตามเช็คที ได้รับเนื องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ชําระ
บัญชีสามารถยื นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนได้เมื อพ้นกําหนด 6 เดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น แต่ทั งนี ต้อง
ไม่เกินหนึ งปีนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น เว้นแต่มีเหตุผลจําเป็นและสมควรโดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย และหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ผู้ชําระบัญชีจะ
จัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  ชั น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที  173/2730, 3233 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทร (02) 7862222 โทรสาร (02) 7862377 
www.uobam.co.th
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

23A, 25th Floor, Asia Centre Building, 173/2730, 3233 South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon, Bangkok
10120, Thailand

Tel : +66 2786 2222

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ
เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และที ปรึกษา (ถ้ามี) มีดังต่อไปนี 

1. (ก)  สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ :

ในการจัดการกองทุน บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)     การบริหารกองทุน

(1.1)     ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนต่อสํานักงาน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก

(1.2)     จัดการกองทุนให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการที ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือ
หน่วยลงทุนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที ประกาศไว้ทั งในปัจจุบันและที 
จะมีแก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(1.3)     นําเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ หรือทรัพย์สินอื น ตามที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อเรื อง “ประเภทของหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน” ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ และซื อขาย จําหน่าย สั งโอน
เปลี ยนแปลงเพิ มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ของกฎหมาย และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน ทั งนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

(1.4)     ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนด

(1.5)     ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายแล้ว หรือยกเลิกหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนจํานวนนั นแล้วแต่กรณี

(1.6)     จัดสรรผลกําไรของกองทุนเพื อจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที กําหนดไว้ใน ข้อ 15 “การกําหนดเวลาและวิธีการ
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน

(1.7)     สงวนสิทธิที จะปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.8)     สงวนสิทธิที จะเลื อนกําหนดการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.9)     สงวนสิทธิที จะรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกัน แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสาร
แห่งหนี ตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.10)   สงวนสิทธิที จะชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

(1.11)   สงวนสิทธิที จะละเว้นไม่ปฏิบัติตามมติของคณะที ปรึกษากองทุน หรือมติของผู้ถือหน่วยลงทุน เมื อบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้จัดการกองทุนมีเหตุอันสมควรเชื อได้ว่ามติดังกล่าว ขัด ฝ่าฝืน กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานอื นใดที มี
อํานาจตามกฎหมาย

(1.12)   เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็น เพื อรักษาผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(1.13)   เปลี ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือ วิธีจัดการกองทุนตามหัวข้อเรื อง "การขอมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

(1.14)   กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย

(1.15)   ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที จะมีแก้ไข
เพิ มเติมต่อไป รวมทั งตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

(1.16)   ดําเนินการเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในข้อ 22 "การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”

(2)     การรับและจ่ายเงินของกองทุน

จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื นใด จากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ของการจัดการของกองทุนตามที กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน
รวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

(3)     การแต่งตั งบุคคลที เกี ยวข้องเพื อการจัดการกองทุน

(3.1)     จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทนตามเงื อนไขใน
การเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง “เงื อนไขการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับอนุญาต
จากสํานักงานก่อน

(3.2)     แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด

(3.3)     จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนที มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

(3.4)     แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อน

(3.5)     แต่งตั งและถอดถอนนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

(3.6)     แต่งตั งและถอดถอนที ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) ที ทําหน้าที เป็นที ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ และ/หรือที 
ปรึกษากองทุน (ถ้ามี) ที ทําหน้าที เป็นที ปรึกษาของกองทุน ตลอดจนให้คําแนะนําในเรื องต่างๆ แก่กองทุน ตามที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร

(4)     การดําเนินการอื นๆ

(4.1)     จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

(4.2)     จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด และเก็บรักษาไว้ซึ งทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุน

(4.3)     จัดทํารายงานเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี ซึ งมีสาระตามที กําหนดไว้ในประกาศสํานักงาน และ
ส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ นปีบัญชี และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้เป็นสถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสําเนาให้เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการเลือกจัดทําและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน ตามปีปฏิทิน ระยะเวลาการส่งรายงานเพื อ
แสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชีจะขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ นปีบัญชี

(4.4)     จัดทํารายงานเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมเปิดทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของปีบัญชีหรือของปีปฏิทิน ซึ งมี
สาระตามที กําหนดไว้ในประกาศสํานักงาน และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
และสํานักงานภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะ
เวลาล่าสุดไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้เป็นสถานที 
ในการซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสําเนาให้เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมเลือกจัดทําและส่งรายงานตามวรรคหนึ งตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะได้รับยกเว้นไม่ต้อง
จัดทําและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลาหกเดือนหลังสําหรับปีบัญชีนั น

(4.5)     จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ. วันสิ นปีบัญชี และส่งให้แก่สํานักงาน
ภายใน 60 วัน นับแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชีนั น

(4.6)     แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ มจํานวนเงินทุนทะเบียน และการแก้ไขเพิ มเติม
จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ทราบภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

(4.7)     ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงาน โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที 
สํานักงานกําหนด ในกรณีที หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย

(4.8)     จัดทํารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานกําหนด ใน
กรณีที มิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานกําหนด และจัดส่งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด

(4.9)    หน้าที อื นใดตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด

1.     (ข) เงื อนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจเปลี ยนบริษัทจัดการได้เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี และเมื อได้รับการอนุมัติ หรือเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1)   เมื อสิ นสุดระยะเวลา และ/หรือเงื อนไขที กําหนดไว้ในโครงการ

2)   ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดําเนินงาน การบริหารจัดการกองทุน หรือมีการ
เปลี ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีอื นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการไม่ประสงค์ที จะปฎิบัติหน้าที ต่อไป บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที ในการจัดการกองทุนต่อไป ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์ที จะรับหน้าที ต่อไป (ลาออก) โดยที ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการจัดหาบริษัท
จัดการรายใหม่ที มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื อทําหน้าที จัดการกองทุนตามที ระบุไว้ในโครงการแทน
บริษัทจัดการภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการ

ในการเปลี ยนตัวบริษัทจัดการหากเป็นกรณีที กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก็ให้ดําเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติหน้าที ต่อไปจนกว่า
จะมีการแต่งตั งบริษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที บริษัทจัดการได้ทําการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็น
บริษัทจัดการตามข้อ (2) ข้างต้นนี จนครบถ้วน แต่กองทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือคณะกรรมการลงทุนไม่
สามารถจัดหาบริษัทจัดการกองทุนรวมอื นใดมารับหน้าที ได้ภายใน 180 วันนับแต่วันที บริษัทจัดการได้ทําการบอกกล่าว บริษัท
จัดการสงวนสิทธิที จะเลิกโครงการโดยถือว่าการดําเนินการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท ์0224239027 

หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ที มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วย
คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1)     สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1.1)     ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุน

(1.2)     บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน

(2)     หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(2.1)     ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งใน
ปัจจุบัน และที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(2.2)     ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน รับเงินต่าง ๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและ
ดําเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื อหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืน
หลักทรัพย์ และเงินอื นใดของกองทุน และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุน ตลอดจนดูแลการเบิก
จ่ายทรัพย์สินของกองทุนให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน

(2.3)     จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจน
รับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ตามคําสั งของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่าหลักฐานถูกต้องแล้ว

(2.4)     รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน ตามจํานวนเงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกจากการ
ขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(2.5)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เนื องจากมีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล

(2.6)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หากเห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถ
จําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุนได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมหรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(2.7)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในกรณีที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนด

(2.8)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที 
วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า

(2.9)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรในการทําธุรกรรมเพื อกองทุนรวมกับบุคคลที เกี ยวข้อง โดย
ธุรกรรมนั นไม่มีราคาตลาดหรือใช้ราคาอื นที ไม่เป็นไปตามราคาตลาดก่อนการทําธุรกรรมในแต่ละครั ง

(2.10)   ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันแทนการชําระหนี 
ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี 

(2.11)   ให้ความเห็นเกี ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการ เพื อประกอบกับข้อมูลอื นๆ ที บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาใน
การจัดทํารายงานดังนี 

1)    รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทินโดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจาก
วันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว

2)    รายงานทุกรอบปีบัญชี โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ นปีบัญชีนั น

(2.12)   รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืน และราคาขายหน่วยลงทุน
ของกองทุน และการคํานวณหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที 
ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง เมื อ
เห็นว่าถูกต้องแล้ว

(2.13)   จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(2.14)   แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น รับเงินปันผล และรับดอกเบี ย
การจองหุ้นเพิ มทุน การเปลี ยนแปลงมูลค่าหุ้น และการเปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดย
ทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์

(2.15)   จัดทํารายงาน และบัญชี ดังต่อไปนี และส่งให้แก่บริษัทจัดการ

1)   รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
การรับเงินปันผล ดอกเบี ย และอื น ๆ
2)   จัดทําบัญชี และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
3)   จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน และรับรองความถูกต้อง
4)   จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุน
5)   จัดทํางบกระทบยอดสําหรับบัญชีเงินฝากที ผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้มีอํานาจลงนาม

(2.16)   แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวม
ทั งประกาศหลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับอื นใดที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน

(2.17)   จัดทํารายงานเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที บริษัทจัดการกระทํา
การหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั งนี ภายใน 5 วัน นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(2.18)   ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชี และเอกสารหลักฐานของกองทุนตามที เห็นสมควรทั งนี จะต้องไม่
เข้ามามีอํานาจต่อการตัดสินใจ และการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

(2.19)   ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสีย
หายจากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้อง
จากทรัพย์สินของกองทุน

(2.20)   ในกรณีที มีการเลิกโครงการ หน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดเมื อผู้ชําระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในช่วงระยะเวลาที การชําระบัญชียังไม่สิ นสุด ผู้ดูแลผล
ประโยชน์จะรับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน

(2.21)   ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลงไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ดูแลผลประโยชน์นั นต้องทําหน้าที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั งหมดของกองทุนนั น ตลอด
จนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่จะเสร็จสิ นและผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันที เว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
จะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

(2.22)   แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล
และหลักฐานที ได้ให้ความเห็นชอบหรือที ได้ให้การรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบโดยพลัน

(2.23)   ทําการรับรองในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื องมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น
จากราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสมาคมตราสารหนี ไทยไม่ถูกต้อง

(2.24)  ทําการรับรองรายละเอียดโครงการที แก้ไขเพิ มเติม ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือสํานักงานกําหนด

(2.25)   ทําการรับรองผลการนับมติ ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ
80

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ

(2.26)   ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที ต้องดูแลการดํารงจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและประกาศ
กําหนด และในกรณีที จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที กําหนดในโครงการหรือประกาศ และบริษัทจัดการไม่ดําเนินการ
ตามประกาศและโครงการ ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที ต้องรายงานให้สํานักงานทราบ

(2.27)   หน้าที อื นใดที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือโดยข้อกําหนดของกฎหมายที เกี ยวข้องเป็นหน้าที ที ผู้
ดูแลผลประโยชน์ต้องกระทํา ทั งนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2.28)   ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศไว้โดยเคร่งครัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานก่อน

(1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน

(2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์
หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์
อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

(3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในการจัดการโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของสํานักงานหรือกรณีอื น
ใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงสัญญา ให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย และประกาศดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าว มีผลให้เป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

(4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

(5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามประกาศสํานักงานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับแต่วันที บริษัท
จัดการตรวจพบหรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงาน และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานทราบ
ภายใน 3 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาต
เปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจาก วันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน

(6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนไปเปิดเผย
หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัท
จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน

(7) กรณีอื น ๆ ตามที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์

เนื องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กําหนดให้กองทุนต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ดังนั นในกรณี
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลง ผู้ดูแลผลประโยชน์นั นต้องทําหน้าที ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์
จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหมดของกองทุนนั นตลอดจนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอน
ทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ น และผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันทีเว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอํานาจตามกฎหมายจะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
เลขที  3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท ์0224239027

และ/หรือ ที บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศต่างๆ หรือที ผ
ดูแลผลประโยชน์ที บริษัทจัดการจะแต่งตั งขึ น

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 
โทร.026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล
ที อยู่ : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท ์026450080  โทรสาร  026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ที อยู่ :  ชั น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที  173/2730, 3233 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทร (02) 7862000 โทรสาร (02) 786237074 
www.uobam.co.th

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เช่นเดียวกับที ได้กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง “สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน”

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :   จะระบุภายหลัง  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(1.1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนของกองทุน (ถ้าม)ี
ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ

(1.2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าวโดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน

(2) หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(2.1) ให้จัดวางเอกสารเผยแพร่ ณ สํานักงานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเกี ยวกับกองทุน รวม
ทั งดําเนินการด้วยความร่วมมือของบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนรวมทั งข้อมูลและเอกสารอันจําเป็น

(2.2) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนและ/
หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน คู่มือการลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูล
เกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่าย หรือเอกสารอื นๆที เกี ยวข้องกับกองทุน

(2.3) รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารที ใช้ในการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสา
รอื นๆที เกี ยวข้อง

(2.4) ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาทิเช่น บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ ว่าตรงกับชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนใน
การทําธุรกรรมกับกองทุน

(2.5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี ตามเงื อนไขที ระบุใน
โครงการ

(2.6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษี และเอกสารอื นใดที เกี ยวข้อง

(2.7) คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามคําสั งบริษัทจัดการ

(2.8) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการแจ้งหรือติดต่อกับผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีความจําเป็นที จะ
ต้องแจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด

(2.9) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น

(2.10) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะต้องปฏิบัติหน้าที ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราช บัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายที เกี ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(2.11) ดําเนินการอื นๆ ตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) สิทธิของที ปรึกษาการลงทุน
ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที เป็นที ปรึกษาการลงทุน ตามสัญญาจัดตั งที ปรึกษาการลงทุน
(2) หน้าที และความรับผิดชอบของที ปรึกษาการลงทุน
(2.1) ให้คําแนะนําและข้อเสนอในเรื องต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุนแก่บริษัทจัดการหรือ
กองทุน ตามที กําหนดในสัญญาที ปรึกษาการลงทุน ทั งนี ที ปรึกษาการลงทุนไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัท
จัดการแต่อย่างใด
(2.2) เก็บรักษาข้อมูลที ได้ล่วงรู้มา อันเนื องจากการปฏิบัติตามสัญญาที ปรึกษาการลงทุนเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้
บุคคลใดๆ ทราบ เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดโดยชัดแจ้งให้เปิดเผย หรือโดยความยินยอมของบริษัทจัดการ
(2.3) พนักงานลูกจ้าง หรือบุคคลอื นใดที ทํางานให้แก่ที ปรึกษาการลงทุนต้องไม่กระทําการซื อขายหลักทรัพย์โดยใช้
ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจซื อขายหลักทรัพย์ของกองทุน
(2.4) ไม่กระทําการใดๆ หรืองดเว้นการกระทําการใดๆ ที ก่อ/อาจก่อให้เกิดข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทุนและ/หรือ
บริษัทจัดการ รวมถึงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที มีอยู่แล้วและที จะมีขึ นในภายหน้าโดยเคร่งครัด
(2.5) ที ปรึกษาการลงทุนจะต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการลดมูลค่าของกองทุนในกรณีที มีความสูญเสีย
ความเสียหาย หรือการลดมูลค่าของกองทุนดังกล่าวเกิดจากการประพฤติมิชอบ ฉ้อฉล ไม่สุจริต ประมาท เลินเล่อ หรือไม่
ประพฤติตามข้อกําหนดหรือเงื อนไขใดๆ ตามที ระบุไว้ในสัญญาที ปรึกษาการลงทุน หรือฝ่าฝืนคําสั งโดยชอบที เป็นลายลักษณ์
อักษรของบริษัทจัดการ

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งผู้เชี ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุน ให้เป็นที ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุนเพื อ
ให้คําแนะนําในเรื องต่างๆที เกี ยวเนื องกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุน เพื อให้บริหารจัดการกองทุนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการอาจจะแต่งตั งขึ นดังกล่าวนั น จะไม่มีอํานาจ
ควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื อบริษัทจัดการแต่งตั งที ปรึกษาการลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการแจ้งชื อที ปรึกษาการลงทุนดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี ยังไม่ได้แต่งตั ง

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งที ปรึกษากองทุน อาทิเช่น ผู้เชี ยวชาญด้านธุรกิจและการลงทุนผู้เชี ยวชาญด้านกฎหมาย ผู้เชี ยวชาญ
ด้านการบริหารความเสี ยง เป็นต้น ให้เป็นที ปรึกษาของกองทุนตลอดจนให้คําแนะนําในเรื องต่างๆ แก่กองทุน เพื อให้การบริหาร
จัดการกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที ปรึกษากองทุนที บริษัทจัดการอาจจะแต่งตั งขึ นดัง
กล่าวนั น จะไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื อบริษัทจัดการแต่งตั งที ปรึกษากองทุนแล้ว
บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งชื อที ปรึกษาดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

 ไม่มี  เนื องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทุกวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน ตามที กําหนดไว้ในหนังสือชี ชวน

อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติ
ตามเงื อนไข และวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไป
ตามเงื อนไขที กําหนดไว้กฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษี
อากรด้วย

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ ในกรณีที กองทุนไม่
สามารถชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ตามหัวข้อเรื อง "การชําระค่ารับซื อคืน สับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

สิทธิในการรับเงินที เกิดจากการขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี 

1. ชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2. ชําระให้กับบริษัทจัดการหรือกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (กองทุนเปิดปลายทาง) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน

3. ชําระให้แก่ทายาทโดยธรรมโดยทางมรดกหรือพินัยกรรม หรือชําระให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม

4. ชําระให้กับผู้จัดการมรดกของผู้ถือหน่วยลงทุนตามคําสั งศาล หรือชําระให้กับบุคคลอื นตามคําสั งศาล หรือตามคําสั งของ
หน่วยงานผู้มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น นายทะเบียนจะ
ไม่รับจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ตามที กฎหมายกําหนด

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้บริษัทจัดการทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมี
มติโดยเสียงข้างมาก หรือมติพิเศษ แล้วแต่กรณี ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที กําหนดไว้ในข้อ
19 “การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ” ของส่วนที  1 ราย
ละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี ตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการตามที กําหนดในข้อ 23 "การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน"

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิและข้อจํากัดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี เว้น
แต่กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได ้
แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น
13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
ตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนไม่สามารถ
นําหน่วยลงทุนไปจํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้
13.7.3 สิทธิในการลงมติเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนแปลงผู้
ดูแลผลประโยชน์เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งสิ นของโครงการจัดการกองทุนและเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
13.7.4 สิทธิในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
การร่วมลงทุนในกองทุนรวมนี ผู้ถือหน่วยได้ตกลงมอบให้บริษัทจัดการดําเนินการบริหารจัดการกองทุนภายใต้การดูแลของผู้
ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะต้องบริหารจัดการและปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการจัดการที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยและบริษัทจัดการอย่าง
เคร่งครัด ดังนั นผู้ถือหน่วยจึงไม่จําเป็นต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา และไม่จําเป็นต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื อการใดๆ เว้นแต่บริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม (แล้วแต่กรณ)ี จะเห็นสมควร

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

(1) โครงการจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ทําการบันทึกชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดใน “ใบคําขอเปิดบัญชี
กองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” และ “ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน” เมื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ครบถ้วนแล้ว

(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน /ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี” ทุกครั งที มีการสั งซื อ
หรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื อเป็นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันทําการถัดจากวันที ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือภายใน 4 วันทําการนับแต่วัน
ทําการถัดจากวันที ซื อขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรกโดยทาง
ไปรษณีย์หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นผู้มอบให้

โดยนายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง หากปรากฏข้อผิดพลาด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ในหนังสือ
รับรองสิทธิที ได้จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนดังกล่าว ไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานําหรือนําไปเป็นประกันมิได้ ซึ ง
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียน การโอน หรือการจํานําหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการให้มีการออกและจัดส่ง “รายงานการถือหน่วยลงทุน” ซึ งได้รับการปรับปรุงรายการ
ให้เป็นปัจจุบัน ณ วันทําการสุดท้ายของรอบ 6 เดือนตามปีปฏิทิน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันทําการสุดท้ายของรอบ 6 เดือนนั นๆ ทางไปรษณีย์

(4) ในกรณีที บัญชีกองทุนใดไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการนานติดต่อ กันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ

(5) นายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนร้องขอและบริษัทจัดการพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ โดยผู้ร้องขอจะต้องดําเนินการดังนี  :

(5.1) กรอกรายละเอียดในใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน

(5.2) ยื นใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที 
ระบุไว้ในหัวข้อเรื อง "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" ในหนังสือชี 
ชวนส่วนโครงการ

(5.3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอ
มากกว่าจํานวนหน่วย ลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน นายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการ
จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุน สําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(5.4) ใบหน่วยลงทุนที ออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ
กําหนด ซึ งจะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการ
และประทับตราสําคัญ หรือจะต้องมีลายมือชื อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือใช้
เครื องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื นใดตามที กฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทําได้จึงจะถือว่าใบ
หน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี

(1) นายทะเบียนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื อนําหนังสือรับรองนี แนบเป็นหลักฐานในการขอยกเว้นภาษีสําหรับปีนั นๆ พร้อมกับการยื นแบบภาษีเงินได้ตามที กฎหมาย
กําหนด ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันสิ นปี ทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(2) นายทะเบียนจะออกและส่งมอบรายงานการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื น เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแนบพร้อมหนังสือ
รับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 

16.1     กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารองรายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวม
จ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนํา
เงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2     กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวมจะได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี รวมทั งต้อง
จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี 
ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ก็ได้ ทั งนี ใน
การดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม

เงื อนไขเพิ มเติม

     บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิ
เรียกร้องผิดนัดชําระหนี และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที เกี ยวข้องกับการรับชําระหนี ด้วยหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นของกองทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม
ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั น โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

      ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไป
รวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฎว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของ
หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท ในวันทําการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั น
(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทําการใด
(3) ในกรณีที มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ความในข้อ 22.1.1 (3) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคง
เหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

22.1.2 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมเปิดตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 22.2.2 เมื อปรากฏข้อเท็จ
จริงที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ
22.1.1 (3) และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

22.1.3 เมื อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัท
จัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.4 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

เงื อนไขพิเศษ : 

• สําหรับเงื อนไขการเลิกกองทุนรวมในข้อ 22.1.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือ
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

• ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับคําสั งให้เลิกกองทุนจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย อาทิเช่น สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คําสั งศาล คําสั งอนุญาโตตุลาการ และหรือกรณีปรากฏเหตุการณ์อื นใดตามที ระบุไว้ใน
โครงการนี 

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาผ่อนผัน ประกาศ กําหนด หรือสั งการเป็น
ประการอื น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรสําหรับการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 
22.2.1 การเลิกกองทุนรวมกรณีที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า
1 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มี
ข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝาก ประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืน เมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม
22.2.2 การเลิกกองทุนรวมกรณีไม่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า
(1) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตาม 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(2) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(3) จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตาม
22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(4) รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม (3) ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(5) ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชักช้า
ทั งนี แนวทางการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
อื นเป็นไปตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการข้อ 20 ข้อกําหนดอื นๆ
เมื อได้ดําเนินการตาม (1) ถึง (5) แล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น
เงื อนไขอื น : 
บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พิจารณา ผ่อนผัน หรือสั งการให้บริษัท
จัดการปฏิบัติเป็นอย่างอื นได้ สําหรับการดําเนินการเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที มีความจําเป็นหรือสมควร

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

เมื อเลิกโครงการแล้วบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เว้นแต่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะพิจารณาผ่อนผัน เห็นชอบ ประกาศ กําหนด แก้ไข
เปลี ยนแปลง หรือสั งการ เป็นอย่างอื น
(1) บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ เพื อดําเนินการคิดคํานวณ รวบรวมทรัพย์สิน จัดทําบัญชี ชําระหนี สิน จําหน่ายและแจกจ่ายทรัพย์สิน
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีของกองทุนให้เสร็จสิ น โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด สั งการ และ/หรือเห็นชอบ
(2) เมื อชําระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน เงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชี และหนี สินทั งหมดของกองทุนเสร็จสิ น
ผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ ตามสัดส่วนจํานวน
หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน
(3) ในกรณีที เจ้าหนี ของกองทุนไม่ได้ยื นคําทวงหนี แก่ผู้ชําระบัญชี หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่ยื น
เช็คต่อธนาคารเพื อให้ใช้เงินตามเช็คที ได้รับเนื องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการ
วางเงินตามจํานวนหนี หรือจํานวนเงินตามเช็ค หรือทรัพย์สินอื น รวมทั งวางเงินประกันค่าฤชาธรรมเนียมไว้ณ สํานักงานวาง
ทรัพย์ตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ และระเบียบเกี ยวกับการวางทรัพย์ และจะแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าหนี หรือผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งมี
ชื อปรากฎในบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนทราบถึงการวางเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับหรือโดยวิธีอื นที มีหลักฐานการตอบรับอีกทั งยังจะดําเนินการใดๆตามความจําเป็นเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้มีสิทธิถอนเงินหรือทรัพย์สินที วางไว้ซึ งเจ้าหนี หรือผู้ถือหน่วยมิได้เรียกเอาภายใน 10 ปี
นับแต่วันถัดจากวันที ได้รับคําบอกกล่าวการวางเงินหรือทรัพย์สินในฐานะที เป็นทรัพย์สินคงค้างของกองทุน
(4) ผู้ชําระบัญชีจะต้องชําระบัญชีให้เสร็จสิ นภายใน 90 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันเลิกกองทุน และเมื อชําระบัญชีเสร็จสิ นแล้ว ผู ้
ชําระบัญชีจะทําการยื นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพร้อมทั งจัดส่งรายงานผลการชําระบัญชีตามแบบที สํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนดต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือ
ทรัพย์สิน หรือไม่ยื นเช็คแก่ธนาคารเพื อให้ใช้เงินตามเช็คที ได้รับเนื องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ชําระ
บัญชีสามารถยื นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนได้เมื อพ้นกําหนด 6 เดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น แต่ทั งนี ต้อง
ไม่เกินหนึ งปีนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น เว้นแต่มีเหตุผลจําเป็นและสมควรโดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย และหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ผู้ชําระบัญชีจะ
จัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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1. บริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ที อยู่ (ภาษาไทย) :  ชั น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที  173/2730, 3233 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทร (02) 7862222 โทรสาร (02) 7862377 
www.uobam.co.th
ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

23A, 25th Floor, Asia Centre Building, 173/2730, 3233 South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon, Bangkok
10120, Thailand

Tel : +66 2786 2222

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ
เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และที ปรึกษา (ถ้ามี) มีดังต่อไปนี 

1. (ก)  สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ :

ในการจัดการกองทุน บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบในการดําเนินการดังต่อไปนี 

(1)     การบริหารกองทุน

(1.1)     ยื นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนต่อสํานักงาน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั งแรก

(1.2)     จัดการกองทุนให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการที ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือ
หน่วยลงทุนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที ประกาศไว้ทั งในปัจจุบันและที 
จะมีแก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(1.3)     นําเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ หรือทรัพย์สินอื น ตามที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อเรื อง “ประเภทของหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน” ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ และซื อขาย จําหน่าย สั งโอน
เปลี ยนแปลงเพิ มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนด
ของกฎหมาย และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน ทั งนี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
หลัก

(1.4)     ดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนด

(1.5)     ดําเนินการเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายแล้ว หรือยกเลิกหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื อ
ขายหน่วยลงทุนจํานวนนั นแล้วแต่กรณี

(1.6)     จัดสรรผลกําไรของกองทุนเพื อจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที กําหนดไว้ใน ข้อ 15 “การกําหนดเวลาและวิธีการ
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน

(1.7)     สงวนสิทธิที จะปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดการสั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.8)     สงวนสิทธิที จะเลื อนกําหนดการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.9)     สงวนสิทธิที จะรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกัน แทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสาร
แห่งหนี ตามที ระบุไว้ในโครงการ

(1.10)   สงวนสิทธิที จะชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้

(1.11)   สงวนสิทธิที จะละเว้นไม่ปฏิบัติตามมติของคณะที ปรึกษากองทุน หรือมติของผู้ถือหน่วยลงทุน เมื อบริษัทจัดการ และ/
หรือผู้จัดการกองทุนมีเหตุอันสมควรเชื อได้ว่ามติดังกล่าว ขัด ฝ่าฝืน กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานอื นใดที มี
อํานาจตามกฎหมาย

(1.12)   เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็น เพื อรักษาผล
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(1.13)   เปลี ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือ วิธีจัดการกองทุนตามหัวข้อเรื อง "การขอมติของผู้ถือ
หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

(1.14)   กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย

(1.15)   ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบอื นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที จะมีแก้ไข
เพิ มเติมต่อไป รวมทั งตามที ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนดให้เป็นหน้าที ของบริษัทจัดการ

(1.16)   ดําเนินการเลิกกองทุนตามที กําหนดไว้ในข้อ 22 "การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”

(2)     การรับและจ่ายเงินของกองทุน

จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื นใด จากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ของการจัดการของกองทุนตามที กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน
รวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

(3)     การแต่งตั งบุคคลที เกี ยวข้องเพื อการจัดการกองทุน

(3.1)     จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์อื นแทนตามเงื อนไขใน
การเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง “เงื อนไขการเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน”์ ทั งนี โดยได้รับอนุญาต
จากสํานักงานก่อน

(3.2)     แต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด

(3.3)     จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนที มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

(3.4)     แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนเมื อยุติหรือเลิกกองทุน ทั งนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อน

(3.5)     แต่งตั งและถอดถอนนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

(3.6)     แต่งตั งและถอดถอนที ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) ที ทําหน้าที เป็นที ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ และ/หรือที 
ปรึกษากองทุน (ถ้ามี) ที ทําหน้าที เป็นที ปรึกษาของกองทุน ตลอดจนให้คําแนะนําในเรื องต่างๆ แก่กองทุน ตามที บริษัทจัดการ
เห็นสมควร

(4)     การดําเนินการอื นๆ

(4.1)     จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

(4.2)     จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด และเก็บรักษาไว้ซึ งทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุน

(4.3)     จัดทํารายงานเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี ซึ งมีสาระตามที กําหนดไว้ในประกาศสํานักงาน และ
ส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ นปีบัญชี และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ณ
สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้เป็นสถานที ในการซื อขาย
หน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสําเนาให้เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ทั งนี ในกรณีที บริษัทจัดการเลือกจัดทําและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน ตามปีปฏิทิน ระยะเวลาการส่งรายงานเพื อ
แสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชีจะขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ นปีบัญชี

(4.4)     จัดทํารายงานเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุนรวมเปิดทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของปีบัญชีหรือของปีปฏิทิน ซึ งมี
สาระตามที กําหนดไว้ในประกาศสํานักงาน และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
และสํานักงานภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะ
เวลาล่าสุดไว้ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที ใช้เป็นสถานที 
ในการซื อขายหน่วยลงทุนเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสําเนาให้เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมเลือกจัดทําและส่งรายงานตามวรรคหนึ งตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะได้รับยกเว้นไม่ต้อง
จัดทําและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลาหกเดือนหลังสําหรับปีบัญชีนั น

(4.5)     จัดทําหนังสือชี ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื อแสดงข้อมูลเกี ยวกับกองทุน ณ. วันสิ นปีบัญชี และส่งให้แก่สํานักงาน
ภายใน 60 วัน นับแต่วันถัดจากวันสิ นปีบัญชีนั น

(4.6)     แจ้งการแก้ไขเพิ มเติมข้อมูลที ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ มจํานวนเงินทุนทะเบียน และการแก้ไขเพิ มเติม
จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดของกองทุน ให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ทราบภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ได้แก้ไขเพิ มเติมนั น

(4.7)     ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนต่อสํานักงาน โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที 
สํานักงานกําหนด ในกรณีที หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย

(4.8)     จัดทํารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินที มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที สํานักงานกําหนด ใน
กรณีที มิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานกําหนด และจัดส่งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันที หลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราที กําหนด

(4.9)    หน้าที อื นใดตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กําหนด

1.     (ข) เงื อนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจเปลี ยนบริษัทจัดการได้เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ งดังต่อไปนี และเมื อได้รับการอนุมัติ หรือเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1)   เมื อสิ นสุดระยะเวลา และ/หรือเงื อนไขที กําหนดไว้ในโครงการ

2)   ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดําเนินงาน การบริหารจัดการกองทุน หรือมีการ
เปลี ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีอื นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการไม่ประสงค์ที จะปฎิบัติหน้าที ต่อไป บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าที ในการจัดการกองทุนต่อไป ทั งนี บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์ที จะรับหน้าที ต่อไป (ลาออก) โดยที ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการจัดหาบริษัท
จัดการรายใหม่ที มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื อทําหน้าที จัดการกองทุนตามที ระบุไว้ในโครงการแทน
บริษัทจัดการภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับจากวันที ได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการ

ในการเปลี ยนตัวบริษัทจัดการหากเป็นกรณีที กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก็ให้ดําเนินการขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติหน้าที ต่อไปจนกว่า
จะมีการแต่งตั งบริษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีที บริษัทจัดการได้ทําการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็น
บริษัทจัดการตามข้อ (2) ข้างต้นนี จนครบถ้วน แต่กองทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือคณะกรรมการลงทุนไม่
สามารถจัดหาบริษัทจัดการกองทุนรวมอื นใดมารับหน้าที ได้ภายใน 180 วันนับแต่วันที บริษัทจัดการได้ทําการบอกกล่าว บริษัท
จัดการสงวนสิทธิที จะเลิกโครงการโดยถือว่าการดําเนินการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดใน
ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงือนไขการเปลี ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที มีการเปลี ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื นใดตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่เข้าทําหน้าที ต่อไปได้ ซึ งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

ชื อ : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  เลขที  3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท ์0224239027 

หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ที มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วย
คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1)     สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1.1)     ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุน

(1.2)     บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน

(2)     หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(2.1)     ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั งใน
ปัจจุบัน และที แก้ไขเพิ มเติมโดยเคร่งครัด

(2.2)     ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน รับเงินต่าง ๆ ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและ
ดําเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื อหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี ยจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืน
หลักทรัพย์ และเงินอื นใดของกองทุน และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุน ตลอดจนดูแลการเบิก
จ่ายทรัพย์สินของกองทุนให้เป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน

(2.3)     จัดให้มีการรับมอบ เปลี ยนแปลง จําหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจน
รับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ตามคําสั งของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่าหลักฐานถูกต้องแล้ว

(2.4)     รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้สั งซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน ตามจํานวนเงินที บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีสั งซื อหน่วยลงทุนของกองทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกจากการ
ขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(2.5)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที บริษัทจัดการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เนื องจากมีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล

(2.6)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หากเห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถ
จําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุนได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมหรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(2.7)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในกรณีที บริษัทจัดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนด

(2.8)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที 
วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า

(2.9)     ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรในการทําธุรกรรมเพื อกองทุนรวมกับบุคคลที เกี ยวข้อง โดย
ธุรกรรมนั นไม่มีราคาตลาดหรือใช้ราคาอื นที ไม่เป็นไปตามราคาตลาดก่อนการทําธุรกรรมในแต่ละครั ง

(2.10)   ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันแทนการชําระหนี 
ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี 

(2.11)   ให้ความเห็นเกี ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการ เพื อประกอบกับข้อมูลอื นๆ ที บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาใน
การจัดทํารายงานดังนี 

1)    รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทินโดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจาก
วันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว

2)    รายงานทุกรอบปีบัญชี โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ นปีบัญชีนั น

(2.12)   รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืน และราคาขายหน่วยลงทุน
ของกองทุน และการคํานวณหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที 
ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง เมื อ
เห็นว่าถูกต้องแล้ว

(2.13)   จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสั งของบริษัทจัดการ

(2.14)   แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น รับเงินปันผล และรับดอกเบี ย
การจองหุ้นเพิ มทุน การเปลี ยนแปลงมูลค่าหุ้น และการเปลี ยนแปลงอื นใดที มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดย
ทันทีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์

(2.15)   จัดทํารายงาน และบัญชี ดังต่อไปนี และส่งให้แก่บริษัทจัดการ

1)   รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั งของบริษัทจัดการเกี ยวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์
การรับเงินปันผล ดอกเบี ย และอื น ๆ
2)   จัดทําบัญชี และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที รับฝากไว้
3)   จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน และรับรองความถูกต้อง
4)   จัดทํารายงานเกี ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุน
5)   จัดทํางบกระทบยอดสําหรับบัญชีเงินฝากที ผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นผู้มีอํานาจลงนาม

(2.16)   แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวม
ทั งประกาศหลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับอื นใดที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน

(2.17)   จัดทํารายงานเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที บริษัทจัดการกระทํา
การหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั งนี ภายใน 5 วัน นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(2.18)   ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชี และเอกสารหลักฐานของกองทุนตามที เห็นสมควรทั งนี จะต้องไม่
เข้ามามีอํานาจต่อการตัดสินใจ และการดําเนินงานของบริษัทจัดการ

(2.19)   ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสีย
หายจากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้อง
จากทรัพย์สินของกองทุน

(2.20)   ในกรณีที มีการเลิกโครงการ หน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดเมื อผู้ชําระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในช่วงระยะเวลาที การชําระบัญชียังไม่สิ นสุด ผู้ดูแลผล
ประโยชน์จะรับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน

(2.21)   ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลงไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ดูแลผลประโยชน์นั นต้องทําหน้าที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั งหมดของกองทุนนั น ตลอด
จนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
รายใหม่จะเสร็จสิ นและผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันที เว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
จะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

(2.22)   แจ้งการเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล
และหลักฐานที ได้ให้ความเห็นชอบหรือที ได้ให้การรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบโดยพลัน

(2.23)   ทําการรับรองในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื องมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น
จากราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสมาคมตราสารหนี ไทยไม่ถูกต้อง

(2.24)  ทําการรับรองรายละเอียดโครงการที แก้ไขเพิ มเติม ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือสํานักงานกําหนด

(2.25)   ทําการรับรองผลการนับมติ ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ
80

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ

(2.26)   ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที ต้องดูแลการดํารงจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและประกาศ
กําหนด และในกรณีที จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที กําหนดในโครงการหรือประกาศ และบริษัทจัดการไม่ดําเนินการ
ตามประกาศและโครงการ ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที ต้องรายงานให้สํานักงานทราบ

(2.27)   หน้าที อื นใดที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือโดยข้อกําหนดของกฎหมายที เกี ยวข้องเป็นหน้าที ที ผู้
ดูแลผลประโยชน์ต้องกระทํา ทั งนี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2.28)   ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศไว้โดยเคร่งครัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอํานาจหน้าที และความรับผิดชอบตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ งรวมถึงหน้าที ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
และเมื อมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที ดําเนินการตามที จําเป็นเพื อให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที ต่อไปได้ ซึ งการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื อในหนังสือเพื อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ งที ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํานั น
จะเป็นไปเพื อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทําหน้าที เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะที เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที การดําเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผล
ประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามที จําเป็นเพื อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ ง หรือทั งหมดดังต่อไปนี ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานก่อน

(1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน

(2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์
หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์
อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

(3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในการจัดการโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของสํานักงานหรือกรณีอื น
ใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที จะแก้ไขเปลี ยนแปลงสัญญา ให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย และประกาศดังกล่าว ทั งนี เนื องจากการเปลี ยนแปลงดังกล่าว มีผลให้เป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

(4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

(5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามประกาศสํานักงานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับแต่วันที บริษัท
จัดการตรวจพบหรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงาน และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานทราบ
ภายใน 3 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้แก้ไขเสร็จสิ น

ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาต
เปลี ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจาก วันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานแล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน

(6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนไปเปิดเผย
หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัท
จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน

(7) กรณีอื น ๆ ตามที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์

เนื องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กําหนดให้กองทุนต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ดังนั นในกรณี
ที ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลง ผู้ดูแลผลประโยชน์นั นต้องทําหน้าที ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์
จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหมดของกองทุนนั นตลอดจนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอน
ทรัพย์สินและเอกสารทั งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ น และผู้ดูแลผลประโยชน์ราย
ใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันทีเว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอํานาจตามกฎหมายจะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
เลขที  3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท ์0224239027

และ/หรือ ที บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศต่างๆ หรือที ผ
ดูแลผลประโยชน์ที บริษัทจัดการจะแต่งตั งขึ น

3. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 
โทร.026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
โทรศัพท ์026450080 โทรสาร 026450020 

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล
ที อยู่ : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท ์026450080  โทรสาร  026450020

หรือ บุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ที อยู่ :  ชั น 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที  173/2730, 3233 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทร (02) 7862000 โทรสาร (02) 786237074 
www.uobam.co.th

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

เช่นเดียวกับที ได้กําหนดไว้ในหัวข้อเรื อง “สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน”

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :   จะระบุภายหลัง  

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(1.1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนสําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนของกองทุน (ถ้าม)ี
ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ

(1.2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าวโดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน

(2) หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

(2.1) ให้จัดวางเอกสารเผยแพร่ ณ สํานักงานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเกี ยวกับกองทุน รวม
ทั งดําเนินการด้วยความร่วมมือของบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนรวมทั งข้อมูลและเอกสารอันจําเป็น

(2.2) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที ผู้ลงทุนควรทราบ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนและ/
หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน คู่มือการลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูล
เกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่าย หรือเอกสารอื นๆที เกี ยวข้องกับกองทุน

(2.3) รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารที ใช้ในการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสา
รอื นๆที เกี ยวข้อง

(2.4) ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาทิเช่น บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ ว่าตรงกับชื อของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนใน
การทําธุรกรรมกับกองทุน

(2.5) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั งนี ตามเงื อนไขที ระบุใน
โครงการ

(2.6) ยืนยันการซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษี และเอกสารอื นใดที เกี ยวข้อง

(2.7) คืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามคําสั งบริษัทจัดการ

(2.8) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการแจ้งหรือติดต่อกับผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อมีความจําเป็นที จะ
ต้องแจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด

(2.9) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น

(2.10) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนจะต้องปฏิบัติหน้าที ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราช บัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายที เกี ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(2.11) ดําเนินการอื นๆ ตามที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

8. ผู้ลงทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

(1) สิทธิของที ปรึกษาการลงทุน
ได้รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าที เป็นที ปรึกษาการลงทุน ตามสัญญาจัดตั งที ปรึกษาการลงทุน
(2) หน้าที และความรับผิดชอบของที ปรึกษาการลงทุน
(2.1) ให้คําแนะนําและข้อเสนอในเรื องต่างๆ ที เกี ยวเนื องกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุนแก่บริษัทจัดการหรือ
กองทุน ตามที กําหนดในสัญญาที ปรึกษาการลงทุน ทั งนี ที ปรึกษาการลงทุนไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัท
จัดการแต่อย่างใด
(2.2) เก็บรักษาข้อมูลที ได้ล่วงรู้มา อันเนื องจากการปฏิบัติตามสัญญาที ปรึกษาการลงทุนเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้
บุคคลใดๆ ทราบ เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดโดยชัดแจ้งให้เปิดเผย หรือโดยความยินยอมของบริษัทจัดการ
(2.3) พนักงานลูกจ้าง หรือบุคคลอื นใดที ทํางานให้แก่ที ปรึกษาการลงทุนต้องไม่กระทําการซื อขายหลักทรัพย์โดยใช้
ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจซื อขายหลักทรัพย์ของกองทุน
(2.4) ไม่กระทําการใดๆ หรืองดเว้นการกระทําการใดๆ ที ก่อ/อาจก่อให้เกิดข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทุนและ/หรือ
บริษัทจัดการ รวมถึงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที มีอยู่แล้วและที จะมีขึ นในภายหน้าโดยเคร่งครัด
(2.5) ที ปรึกษาการลงทุนจะต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการลดมูลค่าของกองทุนในกรณีที มีความสูญเสีย
ความเสียหาย หรือการลดมูลค่าของกองทุนดังกล่าวเกิดจากการประพฤติมิชอบ ฉ้อฉล ไม่สุจริต ประมาท เลินเล่อ หรือไม่
ประพฤติตามข้อกําหนดหรือเงื อนไขใดๆ ตามที ระบุไว้ในสัญญาที ปรึกษาการลงทุน หรือฝ่าฝืนคําสั งโดยชอบที เป็นลายลักษณ์
อักษรของบริษัทจัดการ

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งผู้เชี ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุน ให้เป็นที ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการหรือกองทุนเพื อ
ให้คําแนะนําในเรื องต่างๆที เกี ยวเนื องกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุน เพื อให้บริหารจัดการกองทุนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที ปรึกษาการลงทุนที บริษัทจัดการอาจจะแต่งตั งขึ นดังกล่าวนั น จะไม่มีอํานาจ
ควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื อบริษัทจัดการแต่งตั งที ปรึกษาการลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการแจ้งชื อที ปรึกษาการลงทุนดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี ยังไม่ได้แต่งตั ง

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั งที ปรึกษากองทุน อาทิเช่น ผู้เชี ยวชาญด้านธุรกิจและการลงทุนผู้เชี ยวชาญด้านกฎหมาย ผู้เชี ยวชาญ
ด้านการบริหารความเสี ยง เป็นต้น ให้เป็นที ปรึกษาของกองทุนตลอดจนให้คําแนะนําในเรื องต่างๆ แก่กองทุน เพื อให้การบริหาร
จัดการกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที ปรึกษากองทุนที บริษัทจัดการอาจจะแต่งตั งขึ นดัง
กล่าวนั น จะไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื อบริษัทจัดการแต่งตั งที ปรึกษากองทุนแล้ว
บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งชื อที ปรึกษาดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

 ไม่มี  เนื องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนได้ทุกวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุน ตามที กําหนดไว้ในหนังสือชี ชวน

อย่างไรก็ตาม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที จะต้องปฏิบัติ
ตามเงื อนไข และวิธีการที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไป
ตามเงื อนไขที กําหนดไว้กฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ต้องเสียภาษีเพิ มเติมตามที กําหนดไว้ในกฎหมายภาษี
อากรด้วย

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชําระค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้ ในกรณีที กองทุนไม่
สามารถชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที กําหนดไว้ตามหัวข้อเรื อง "การชําระค่ารับซื อคืน สับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน" ในหนังสือชี ชวนส่วนโครงการ

สิทธิในการรับเงินที เกิดจากการขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี 

1. ชําระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน

2. ชําระให้กับบริษัทจัดการหรือกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ (กองทุนเปิดปลายทาง) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุน

3. ชําระให้แก่ทายาทโดยธรรมโดยทางมรดกหรือพินัยกรรม หรือชําระให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม

4. ชําระให้กับผู้จัดการมรดกของผู้ถือหน่วยลงทุนตามคําสั งศาล หรือชําระให้กับบุคคลอื นตามคําสั งศาล หรือตามคําสั งของ
หน่วยงานผู้มีอํานาจตามกฎหมายอื นใด หรือตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น นายทะเบียนจะ
ไม่รับจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ไม่สามารถโอนเปลี ยนมือได้ตามที กฎหมายกําหนด

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้บริษัทจัดการทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมี
มติโดยเสียงข้างมาก หรือมติพิเศษ แล้วแต่กรณี ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที กําหนดไว้ในข้อ
19 “การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ” ของส่วนที  1 ราย
ละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมด เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที จะได้รับเงินคืนเมื อบริษัทจัดการเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี ตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการตามที กําหนดในข้อ 23 "การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน"

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

13.7.1 สิทธิและข้อจํากัดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี เว้น
แต่กรณีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได ้
แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น
13.7.2 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
ตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนไม่สามารถ
นําหน่วยลงทุนไปจํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้
13.7.3 สิทธิในการลงมติเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี ยนแปลงผู้
ดูแลผลประโยชน์เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเสียงข้างมากซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งสิ นของโครงการจัดการกองทุนและเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานแล้ว
13.7.4 สิทธิในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
การร่วมลงทุนในกองทุนรวมนี ผู้ถือหน่วยได้ตกลงมอบให้บริษัทจัดการดําเนินการบริหารจัดการกองทุนภายใต้การดูแลของผู้
ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะต้องบริหารจัดการและปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการจัดการที ได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยและบริษัทจัดการอย่าง
เคร่งครัด ดังนั นผู้ถือหน่วยจึงไม่จําเป็นต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา และไม่จําเป็นต้องมีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื อการใดๆ เว้นแต่บริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วย
ลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม (แล้วแต่กรณ)ี จะเห็นสมควร

13.8. อื น ๆ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่า
ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั ง
จากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที ตนถือ ทั งนี ในกรณีที มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

 ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

(1) โครงการจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ทําการบันทึกชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดใน “ใบคําขอเปิดบัญชี
กองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” และ “ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน” เมื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ครบถ้วนแล้ว

(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน /ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี” ทุกครั งที มีการสั งซื อ
หรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื อเป็นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยจะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันทําการถัดจากวันที ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือภายใน 4 วันทําการนับแต่วัน
ทําการถัดจากวันที ซื อขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั งแรกโดยทาง
ไปรษณีย์หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นผู้มอบให้

โดยนายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้อง หากปรากฏข้อผิดพลาด ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที ในหนังสือ
รับรองสิทธิที ได้จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะนําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนดังกล่าว ไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานําหรือนําไปเป็นประกันมิได้ ซึ ง
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียน การโอน หรือการจํานําหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการให้มีการออกและจัดส่ง “รายงานการถือหน่วยลงทุน” ซึ งได้รับการปรับปรุงรายการ
ให้เป็นปัจจุบัน ณ วันทําการสุดท้ายของรอบ 6 เดือนตามปีปฏิทิน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันทําการสุดท้ายของรอบ 6 เดือนนั นๆ ทางไปรษณีย์

(4) ในกรณีที บัญชีกองทุนใดไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการนานติดต่อ กันเกิน 1 ปี
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ

(5) นายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนร้องขอและบริษัทจัดการพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ โดยผู้ร้องขอจะต้องดําเนินการดังนี  :

(5.1) กรอกรายละเอียดในใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน

(5.2) ยื นใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที 
ระบุไว้ในหัวข้อเรื อง "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" ในหนังสือชี 
ชวนส่วนโครงการ

(5.3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอ
มากกว่าจํานวนหน่วย ลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน นายทะเบียนและ/หรือบริษัทจัดการ
จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุน สําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น

(5.4) ใบหน่วยลงทุนที ออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ
กําหนด ซึ งจะระบุชื อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการ
และประทับตราสําคัญ หรือจะต้องมีลายมือชื อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือใช้
เครื องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื นใดตามที กฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทําได้จึงจะถือว่าใบ
หน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี

(1) นายทะเบียนจะออกและส่งมอบหนังสือรับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เพื อนําหนังสือรับรองนี แนบเป็นหลักฐานในการขอยกเว้นภาษีสําหรับปีนั นๆ พร้อมกับการยื นแบบภาษีเงินได้ตามที กฎหมาย
กําหนด ภายใน 60 วันนับตั งแต่วันสิ นปี ทางไปรษณีย์ตามที อยู่ที ระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุนและ/หรือบัญชีผู้ถือหน่วย
ลงทุน

(2) นายทะเบียนจะออกและส่งมอบรายงานการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที ทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื น เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแนบพร้อมหนังสือ
รับรองการซื อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ ในการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษี ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันถัด
จากวันรับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี 

16.1     กรณีที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.1.1 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี 

16.1.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เว้นแต่กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั นได้ และในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารองรายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

16.1.3 เมื อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะเฉลี ยเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีสิทธิในเงินได้สุทธินั นภายใน 45 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที 
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการได้เฉลี ยเงินคืน เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี ยเงินคืน
เป็นอย่างอื น

ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการ
รับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวม
จ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนํา
เงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

16.1.4 เมื อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รับชําระหนี ตาม
ตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2     กรณีที บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงินได้
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนรวมจะได้จากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น พร้อมเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี รวมทั งต้อง
จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1)  เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2)  บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้

16.2.2 เมื อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั นเพื อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพย์สินดังกล่าวดังนี 

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อ
เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี 
ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ก็ได้ ทั งนี ใน
การดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม

เงื อนไขเพิ มเติม

     บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นทั งที เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื อกองทุนรวมตามประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที ผู้ออกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิ
เรียกร้องผิดนัดชําระหนี และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที เกี ยวข้องกับการรับชําระหนี ด้วยหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นของกองทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม
ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั น โดยถือว่าได้
รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

      ในการเฉลี ยเงินคืนแต่ละครั งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวไป
รวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั งนี หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน
บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏชื อตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที กําหนด เท่านั น

17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื น รวมทั งการให้สิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด
ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ปรากฏรายชื อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี 
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี 
1. หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที จัดตั งขึ นก่อนวันที  1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวนที ถืออยู่

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

การดําเนินการใดที โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวงเห็นชอบให้
ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที ให้ดําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที กําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั นเสียไป

ในกรณีที เป็นการขอมติเพื อแก้ไขข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที กําหนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือม
พิเศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพัน : 

การแก้ไขเพิ มเติมส่วนใดส่วนหนึ งของข้อผูกพันที เป็นไปตามวิธีการที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที เป็นไปตาม
และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที แก้ไขเพิ มเติมนั นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในเรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วย
ลงทุน ทั งนี เรื องที กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกําหนดเกี ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น
(ง) ข้อกําหนดเกี ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกําหนดเกี ยวกับการแก้ไขเพิ มเติมสัญญาประกันในเรื องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื องที ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มีผลผูกพันเมื อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที แก้ไขเพิ มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันนั นเหมาะสม มีความจําเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อม
ทั งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ณ ที ทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ มเติมข้อผูกพันพร้อมทั งเหตุผลและความ
จําเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฎว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของ
หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท ในวันทําการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั น
(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทําการใด
(3) ในกรณีที มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งเกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า
สองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ความในข้อ 22.1.1 (3) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่ เนื องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคง
เหลือที มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั น

22.1.2 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมเปิดตามหลักเกณฑ์ที กําหนดไว้ในข้อ 22.2.2 เมื อปรากฏข้อเท็จ
จริงที บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ
22.1.1 (3) และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

22.1.3 เมื อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที บริษัท
จัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.4 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

เงื อนไขพิเศษ : 

• สําหรับเงื อนไขการเลิกกองทุนรวมในข้อ 22.1.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามที ระบุไว้ เว้นแต่กรณีที คณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
หน่วยงานอื นใดที มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี ยนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กําหนด สั งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอื น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนั นโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือ
เป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

• ในกรณีที บริษัทจัดการได้รับคําสั งให้เลิกกองทุนจากหน่วยงานที มีอํานาจตามกฎหมาย อาทิเช่น สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คําสั งศาล คําสั งอนุญาโตตุลาการ และหรือกรณีปรากฏเหตุการณ์อื นใดตามที ระบุไว้ใน
โครงการนี 

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาผ่อนผัน ประกาศ กําหนด หรือสั งการเป็น
ประการอื น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรสําหรับการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี 
22.2.1 การเลิกกองทุนรวมกรณีที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า
1 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ข) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2. ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มี
ข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น
3. จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝาก ประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย์ และตั วสัญญาใช้เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืน เมื อทวงถาม ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม
22.2.2 การเลิกกองทุนรวมกรณีไม่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า
(1) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตั งแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตาม 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(2) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(3) จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตาม
22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(4) รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม (3) ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ตามข้อ 22.1.1 หรือข้อ 22.1.2 
(5) ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพอื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในโครงการโดยไม่ชักช้า
ทั งนี แนวทางการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื อการเลี ยงชีพ
อื นเป็นไปตามที กําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการข้อ 20 ข้อกําหนดอื นๆ
เมื อได้ดําเนินการตาม (1) ถึง (5) แล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนรวมนั น
เงื อนไขอื น : 
บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พิจารณา ผ่อนผัน หรือสั งการให้บริษัท
จัดการปฏิบัติเป็นอย่างอื นได้ สําหรับการดําเนินการเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที มีความจําเป็นหรือสมควร

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

เมื อเลิกโครงการแล้วบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เว้นแต่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะพิจารณาผ่อนผัน เห็นชอบ ประกาศ กําหนด แก้ไข
เปลี ยนแปลง หรือสั งการ เป็นอย่างอื น
(1) บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ เพื อดําเนินการคิดคํานวณ รวบรวมทรัพย์สิน จัดทําบัญชี ชําระหนี สิน จําหน่ายและแจกจ่ายทรัพย์สิน
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการอย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีของกองทุนให้เสร็จสิ น โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์
เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด สั งการ และ/หรือเห็นชอบ
(2) เมื อชําระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน เงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชี และหนี สินทั งหมดของกองทุนเสร็จสิ น
ผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ ตามสัดส่วนจํานวน
หน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน
(3) ในกรณีที เจ้าหนี ของกองทุนไม่ได้ยื นคําทวงหนี แก่ผู้ชําระบัญชี หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่ยื น
เช็คต่อธนาคารเพื อให้ใช้เงินตามเช็คที ได้รับเนื องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการ
วางเงินตามจํานวนหนี หรือจํานวนเงินตามเช็ค หรือทรัพย์สินอื น รวมทั งวางเงินประกันค่าฤชาธรรมเนียมไว้ณ สํานักงานวาง
ทรัพย์ตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ และระเบียบเกี ยวกับการวางทรัพย์ และจะแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าหนี หรือผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งมี
ชื อปรากฎในบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนทราบถึงการวางเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับหรือโดยวิธีอื นที มีหลักฐานการตอบรับอีกทั งยังจะดําเนินการใดๆตามความจําเป็นเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้มีสิทธิถอนเงินหรือทรัพย์สินที วางไว้ซึ งเจ้าหนี หรือผู้ถือหน่วยมิได้เรียกเอาภายใน 10 ปี
นับแต่วันถัดจากวันที ได้รับคําบอกกล่าวการวางเงินหรือทรัพย์สินในฐานะที เป็นทรัพย์สินคงค้างของกองทุน
(4) ผู้ชําระบัญชีจะต้องชําระบัญชีให้เสร็จสิ นภายใน 90 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันเลิกกองทุน และเมื อชําระบัญชีเสร็จสิ นแล้ว ผู ้
ชําระบัญชีจะทําการยื นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพร้อมทั งจัดส่งรายงานผลการชําระบัญชีตามแบบที สํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนดต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น เว้นแต่ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือ
ทรัพย์สิน หรือไม่ยื นเช็คแก่ธนาคารเพื อให้ใช้เงินตามเช็คที ได้รับเนื องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ชําระ
บัญชีสามารถยื นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนได้เมื อพ้นกําหนด 6 เดือนนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น แต่ทั งนี ต้อง
ไม่เกินหนึ งปีนับตั งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ น เว้นแต่มีเหตุผลจําเป็นและสมควรโดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย และหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ผู้ชําระบัญชีจะ
จัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิด มุ่งรักษาเงินต้นเพื อการเลี ยงชีพ 2
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทนุ ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 
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