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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 
โทรศัพท ์027862222 โทรสาร 027862377 

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  23A, 25 Floor, Asia Centre Building, 173/2730, 3233 
South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon, 
Bangkok 10120, Thailand 
Tel : +66 2786 2222   Fax : +66 2786 2377 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของบริษัทจัดการ
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายในการเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนในกรณีที บริษัทจัดการเป็นนาย
ทะเบียนของกองทุนรวมเอง และค่าธรรมเนียมในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
(1) จําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่สถาบัน หรือประชาชนทั วไปในราคาที กําหนดไว้ในรายละเอียดของโครงการซึ งได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที กําหนดไว้ในหนังสือชี ชวน
(2) สั งให้โอน สั งให้เปลี ยนแปลง สั งให้ซื อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมภายใน
ขอบเขตแห่งอํานาจของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดไว้
(3) เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้น หรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็น เพื อรักษาไว้ซึ ง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(4) แต่งตั งและถอดถอนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(5) จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์
(6) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวม โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื อมีการยุติหรือเลิกกองทุนรวม
(7) แต่งตั งและถอดถอนนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
(8) แต่งตั งและถอดถอนที ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) 
(9) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีจัดการเกี ยวกับการเพิ มวันเวลาทําการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบัติที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(10) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
(11) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ตามที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที มุ่งหมายจะลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม
(12) สั งจ่ายค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นแก่กองทุนรวมตามที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุน
รวม” โดยหักจากกองทุนรวมตามอัตราที ระบุไว้ในโครงการ
(13) แก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการตามที กําหนดไว้ในหัวข้อ “วิธีการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ” 
(14) ดําเนินการตามโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ งได้รับอนุมัติตลอดจนข้อผูกพันที ทําไว้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
หนังสือชี ชวนอย่างเคร่งครัด
(15) จัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนรวม ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบ ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(16) แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการแต่งตั ง หรือเปลี ยนแปลงบุคคลหรือนิติบุคคลที เกี ยวข้องกับการ
จัดการกองทุนรวมที กําหนดไว้ในโครงการให้มีการแต่งตั ง หรือเปลี ยนแปลงภายหลังได้ ทั งนี ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที มีการแต่งตั งหรือเปลี ยนแปลง
(17) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกต่างหากจากทรัพย์สินอื นไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
(18) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
(19) จัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนําทรัพย์สินของกองทุนรวมไปลงทุน และนําผลประโยชน์ดังกล่าวฝากไว้กับผู้
ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
(20) จัดให้นายทะเบียนออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที กําหนดไว้ในโครงการ
(21) ไม่กระทําการใดๆ อันมีลักษณะที อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(22) ไม่กู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ แก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
(23) จัดทําหนังสือชี ชวนกองทุนรวมใหม่ทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี
บัญชี ทั งนี ให้สอดคล้องกับประกาศที เกี ยวข้อง และจัดสําเนาให้เมื อร้องขอ
(24) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
(25) ยื นคําขอแก้ไขเพิ มเติมทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนภายในวันที ยี สิบของเดือนถัดไป ในกรณีที มี
การจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเพิ มเติม โดยบริษัทจัดการนําส่งรายงานดังกล่าวผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของ
สํานักงาน
(26) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามกองทุนรวม ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย
(27) ยกเลิกกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” 
(28) เมื อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และผู้ชําระบัญชีจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการจะรับมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานทั งหมดของกองทุนรวม และเก็บรักษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับตั งแต่
วันถัดจากวันจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
(29) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุถึงซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(30) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(31) ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และที จะมีแก้ไขเพิ มเติมต่อไปที กําหนดให้เป็น
หน้าที ของบริษัทจัดการ

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 : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย ์(ธล.) ชั น 19 
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ 024703200 โทรสาร 0247019667 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวม สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) ฟ้องร้องบริษัทจัดการแทน และเพื อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ
“หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์” 

2. หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งที มีอยู่
ในปัจจุบันและที จะมีแก้ไขเพิ มเติมในอนาคตโดยเคร่งครัด
(2) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน รวมถึงการรับเงินต่างๆ
ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื อหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี ยจากหลัก
ทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ และเงินอื นใดของกองทุน และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชี
ทรัพย์สินของกองทุน พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(3) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่ายจ่ายโอน และแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว
(4) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้
(5) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(6) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวม เพื อผลประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล การ
รับดอกเบี ย การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุน
รวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นแทน
กองทุนรวม
(7) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือสถานะหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่างทําการปิดโอน
ในชื อของกองทุนรวมเพื อประโยชน์ของกองทุนรวม

(8) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ
(8.1) รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวัน และคํานวณดอกเบี ยค้าง
รับ
(8.2) รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทของ หลักทรัพย์ และตามสถานภาพของหลัก
ทรัพย์ พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ
(8.3) รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์
(8.4) รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน
(8.5) รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม
(9) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และการคํานวณหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออก
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที 
บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองเมื อเห็นว่าถูกต้องแล้ว
(10) รับรองรายงานการแก้ไขมูลค่า หรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคา ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ที กําหนด โดยสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(11) ทําการรับรองในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื องมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น จาก
ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
(12) ทําการรับรองรายละเอียดโครงการที แก้ไขเพิ มเติม ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือสํานักงานกําหนด
(13) ทําการรับรองผลการนับมติ ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ
80 
(14) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที 
วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติ ทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(15) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลักฐาน
ที ได้ให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลันทุกครั งที บริษัทจัดการ
เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื อ
เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(16) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เมื อเห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถ
จําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(17) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได ้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน
เงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้
(18) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรในการทําธุรกรรมเพื อกองทุนรวมกับบุคคลที เกี ยวข้อง โดย
ธุรกรรมนั นไม่มีราคาตลาดหรือใช้ราคาอื นที ไม่เป็นไปตามราคาตลาด ก่อนการทําธุรกรรมในแต่ละครั ง
(19) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี 
(20) ให้ความเห็นเกี ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการ เพื อประกอบกับข้อมูลอื นๆ ที บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาใน
การจัดทํารายงานดังต่อไปนี 
(20.1) รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัด
จากวันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว
(20.2) รายงานทุกรอบปีบัญชี โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ นปีบัญชีนั น
(21) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติการให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการ มาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวทั งในปัจจุบันและที จะแก้ไขเพิ มเติมในอนาคต
โดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงาน
เกี ยวกับเรื องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึง
เหตุการณ์ดังกล่าว
(22) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบ ในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว
(23) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(24) ในกรณีที มีการยกเลิกโครงการ เมื อยกเลิกโครงการแล้วหน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดเมื อผู้ชําระบัญชีได้จดทะเบียน
เลิกกองทุนรวม กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที การชําระบัญชี
ยังไม่สิ นสุดผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติหน้าที ต่างๆ ดังนี 
(24.1) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
(24.2) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และประกาศคณะกรมการ ก.ล.ต. เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม ในกรณีที ผู้ชําระ
บัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตราดังกล่าว
จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า
(25) หน้าที อื นใดที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน หรือตามที กฏหมายเกี ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฏ
หมาย ก.ล.ต. กําหนด โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งที มีอยู่ในปัจจุบันและที จะแก้ไขเพิ มเติมในอนาคต
(26) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทําสัญญาแต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ซึ งมีคุณสมบัติตามหลัก
เกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที ฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน

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 ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ภายใต้เงื อนไขเมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ งหรือทั งหมด ดังต่อไปนี ทั งนี บริษัท
จัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้
บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์อาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วง
หน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื น
ใดอันจะมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์มากกว่าภาระหน้าที ที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
(5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผล
ประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน
(6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะสั งการเป็นอย่างอื น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้แก้ไขเสร็จสิ น แต่หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูก
ต้องภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน

ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลงตามข้อใดข้อหนึ งของเรื อง “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ผู้ดูแลผล
ประโยชน์นั นจะต้องทําหน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสาร
หลักฐานทั งหมดของกองทุนรวมนั น ตลอดจนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลาย
เป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ น และผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันที
ทั งนี ภายในระยะเวลาอันสมควร เว้นแต่บริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย ์(ธล.) ชั น 19 
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ 024703200 โทรสาร 0247019667 
หรือผู้รับฝากทรัพย์สินใดๆ ที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะแต่งตั งขึ น

3. ผู้สอบบัญช ี: 

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

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

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 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 กรุงเทพฯ 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 

ชื อ : นางสาว ธัญพร ตั งธโนปจัย
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 

ชื อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
ที อยู่ : 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666

และ/หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ 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 
โทรศัพท ์027862222 โทรสาร 027862377

หรือบุคคลอื นใดที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที บริษัทจัดการแต่งตั งขึ น

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน

2. หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุนรวม คําขอเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายคืน หน่วยลงทุน หรือ
เอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่าย หรือเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ และหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมไว้ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(3) รับเอกสารการสั งซื อหรือคําขอเปิดบัญชี หรือใบคําสั งซื อ หรือใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งสับเปลี ยน หรือเอก
สารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
(4) ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของการกรอกคําขอเปิดบัญชี เอกสารการสั งซื อ ใบคําสั งซื อ และเอกสารอื นๆ
ที เกี ยวข้อง
(5) ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอเปิดบัญชีทั งหมดว่าถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริง
(6) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อ ทั งนี ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(7) ส่งมอบบัตรประจําตัวผู้ถือหน่วยลงทุน และรหัสประจําตัว (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นคําขอใช้บริการกองทุนรวมกับ
บริษัทจัดการ
(8) คืนเงินค่าซื อหรือสั งซื อหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(9) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน รวมทั งข้อมูลและเอกสารอัน
จําเป็น รวมทั งให้ความร่วมมือในการแจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
เมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด
(10) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น
(11) ปฏิบัติหน้าที ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

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

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

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

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามหลักเกณฑ์และวิธี
การที กําหนดไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ของส่วนที  1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
(2) ขั นตอนในการโอนหน่วยลงทุน
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกใบคําขอโอนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมชําระค่าโอนตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที สํานักงานของบริษัทจัดการ
(ข) ในกรณีที ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั งยื นเอกสารที เกี ยวข้องตามรายละเอียดที ระบุไว้ในใบเปิดบัญชี และส่งมอบให้กับบริษัทจัดการ
(ค) บริษัทจัดการจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั งหมด และส่งมอบเอกสารใบตอบรับคําขอโอนให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นหลักฐาน
(ง) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดทําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนและนําส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทันทีที การบันทึกข้อมูลการโอนเสร็จสิ นลง

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลง
ทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลง
ทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ในกรณีของกองทุนที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการใดๆจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(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
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้บริษัทจัดการทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมี
มติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ แล้วแต่กรณี ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ
เรื อง "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในหนังสือชี ชวน
ส่วนโครงการ
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 อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในข้อ 21 “การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน” ในส่วนที  2 ของข้อผูกพัน

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนรวมไปจํานําได้ตามกฎหมาย แต่ทั งนี นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะรับ
จดทะเบียนการจํานําให้แก่ผู้รับจํานําเฉพาะที เป็นสถาบันการเงิน และหน่วยงานของราชการเท่านั น

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไป จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

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 : 

 ใบหน่วยลงทุน
 ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
 อื นๆ

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

บริษัทจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ งเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นเพิ มเติมได้ โดยจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) เมื อสิ นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื อจัดส่งให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือภายใน
5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายหลังการเสนอขายครั งแรก
ทั งนี เอกสารหลักฐานต่างๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นผู้มอบให้และ/หรือ ช่อง
ทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะ
จดแจ้งชื อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขาย
คืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน
เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการสั งซื อและ/หรือ
ขายคืนหน่วยลงทุน ดังนั นบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที เป็นปัจจุบันและถูกต้อง พร้อมทั งดําเนินการ
ให้มีการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเพื อเป็นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อทางไปรษณีย์และ/หรือ
ช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(3) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(4) ในกรณีที บัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อใช้บริการเป็นเวลานาน
ติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดๆ

14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการบันทึกชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุน และใน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(2) นายทะเบียนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื อยืนยันการทํารายการซื อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื อนาย
ทะเบียนได้ดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนของท่าน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการออกสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะกลุ่มก่อน โดยบริษัทจัดการจะทําจดหมายแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ ก่อนที บริษัทจัดการเริ มให้บริการสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนของท่านบันทึกรายการซื อขายหน่วยลงทุนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอาข้อมูลที บันทึกไว้ในระบบนาย
ทะเบียนเป็นข้อมูลที ถูกต้อง
(4) ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื อนไข
ต่างๆ ที เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื น สามารถ
ออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทําการ

14.2.3 ใบหน่วยลงทุน
(1) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้
บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้หลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงิน หรือกรณีพิเศษอื นๆ ทั งนี ใน
การออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทําเมื อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่านั น โดยมีขั นตอน ดังนี 
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(ข) ยื นใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน พร้อมชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
(ค) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอ
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนสําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(ง) ใบหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดซึ งจะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื อกรรมการ
ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เครื องจักรประทับ
หรือโดยวิธีอื นใดตามที กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทําได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้อง
และมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าว จะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื อโอนเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อนจึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบใบแสดงรายการ (Account Statement) ซึ งได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็น
ปัจจุบัน ณ วันทําการสุดท้ายของทุกไตรมาสตามปีปฏิทินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ณ วันดังกล่าว
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เช่นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือรูปแบบที มีการ
เปลี ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ มเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมรูปแบบและ/หรือเงื อนไขในการออก
เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการอาจจะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
กับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือ
การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื น หรือวิธีการอื นใด
ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที ได้รับผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้

อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายต่างๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานงไว้
เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

16.1 การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุน ประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
ส่วนที  1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ ไม่
สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนินการ
ของบริษัทจัดการ

กรณีกองทุนที บลจ. ได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ

เรียกร้องเป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่

สามารถชําระหนี ได1้ หรือเมื อปรากฏข้อ
เท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่า

ตราสารที ลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV
ของกองทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพ
คล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย

ราคาที สมเหตุสมผล2

1. การกําหนดให้เป็นผู้มี
สิทธิได้รับเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินอื นที ได้
จากการรับชําระหนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกราย
ที มีชื ออยู่ในทะเบียน ณ วันที 
บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่ บลจ.
ดําเนินการตาม 1.2 ก่อนแล้ว

1.2 อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ได้ ก็ได้ หรือเมื อปรากฏข้อ
เท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาด สภาพคล่อง หรือ
ไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา ที สมเหตุสม
ผล

2. การแจ้งต่อสํานักงาน ข้อมูล: ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง เงิน
สํารอง (ถ้ามี) และวันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือ
วันที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออก ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ
ไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่กรณี

ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0

3. การจัดให้มีข้อมูล จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที 
สํานักงานใหญ่ สํานักงานสาขา
ของ บลจ. และสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วย
ของกองทุน ภายในวันทําการถัด
จากวันที บลจ.แจ้งสํานักงานเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันด้วย



1 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
2 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย
ราคาที สมเหตุสมผล และการจําหน่าย จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้
ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1. บลจ. จะรับชําระ
หนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันเพื อกองทุนได้เมื อดําเนินการดังนี 
(1) ระบุรายละเอียดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นไว้ในข้อผูกพัน
(2) ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง โดยดําเนินการดังนี 
(2.1) ระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนจะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน
เป็นต้น
(2.2) ระบุเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี 
(2.3) จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(2.3.1) เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2.3.2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บลจ. จัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั น ขาดสภาพคล่อง หรือ
ไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที  2 การดําเนินการเมื อ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเพื อกองทุน

การดําเนินการ รายละเอียด

1. แจ้งข้อมูลต่อสํานักงาน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่
วันที ได้รับทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 

ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที 
บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น พร้อมทั งราย
ละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่างน้อยเกี ยวกับ
ทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สิน
อื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บลจ.ได ้
แจ้งสํานักงานตาม 1. เป็น
ระยะเวลา ≥ 30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที 
ใช้ใน การซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ.
ระบุไว้ในการประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในครั งถัดจากวันที ได้รับ
ทรัพย์สินนั นมาว่ากองทุนได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุนสามารถ
ขอดูรายละเอียดได้ที สํานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้
ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สินที 
กองทุนได้รับมาจากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

เพื อใช้ในการคํานวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคม
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณ NAV ของกอง
ทุนที มีการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 บลจ. ต้องไม่นํา
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น และเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้องนําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระ
หนี ด้วยทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

5. ดําเนินการกับทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 ให ้บลจ. จําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในโอกาสแรกที สามารถ
กระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ (เว้นแต่ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี 
ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อ
ผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดังนี 

5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นสามารถลงทุนได้ บลจ.อาจมี
ไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นไม่สามารถลงทุนได้ บลจ.
ต้องจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึง
ถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วย
ภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1. ของส่วนที  1 แล้วแต่
กรณี ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15
วันทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย
บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวไป
รวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้
จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจน
ครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระ
หนี นั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวมคํานวณเป็น NAV
ของกองทุนก็ได้ ทั งนี บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้ระบุราย
ละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้อง
เป็น 0 หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี ตามตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน ให ้บลจ. ปฏิบัติตาม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม

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 : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

ไม่มี

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 
(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท
ในวันทําการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั น
(3) หากปรากฏว่ากองทุนปลายทางที กองทุนไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

กองทุนปลายทาง หมายความว่า กองทุนที กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนซึ งมีลักษณะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์โดยครบถ้วนดังนี 
(1) เป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และให้หมายความรวมถึงกองทุนที มีลักษณะเป็นการ
ลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนไม่ว่าจะจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศและไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือ
รูปแบบอื นใด เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REIT) โครงการจัดการกองทุน (collective investment scheme)
เป็นต้น
(2) เป็นกองทุนที กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ มีการลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตาม (1) นั น

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนรวมในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

22.1.4 บริษัทจัดการจะทําการเลิกกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ตามเงื อนไขดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขาย หน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว และไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

22.1.5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเกิด
เหตุการณ์ตามเงื อนไขดังต่อไปนี 

(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถลงทุน และ/หรือเห็นว่าไม่เหมาะสมที จะลงทุนในกองทุนหลัก หรือไม่สามารถหา และ/หรือลงทุนใน
กองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการได้
อย่างเหมาะสม
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(6) กรณีที ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ มสูงขึ นมากจนส่งผลกระทบต่อกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

22.2.1 กรณีกองทุนปรากฏเหตุให้เลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 (1) (2) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เว้นแต่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น
(1) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
(2) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อ ผู้ถือหน่วยได้
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(3) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน เพื อรวบรวมเงิน
เท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ถือหน่วยโดยอัตโนมัติ
(4) ชําระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตามข้อ (3) ให้ผู้ถือหน่วยภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั น

สําหรับกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม เมื อปรากฏเหตุแห่งการเลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 (1) (2)
บริษัทจัดการดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

2 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1 ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 

(1) บลจ. จะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยไปยัง SSF
อื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม
การขายหรือรับซื อคืนหน่วยจากผู้ถือหน่วย

(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุน
ไปยัง SSF อื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยสามารถแจ้งต่อ บลจ. เพื อ
โอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื นที ผู้ถือหน่วยกําหนด และผู้ถือ
หน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยเมื อ
เป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วนดังนี 

(2.1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยเป็นครั งแรกโดย
โอนย้ายไปยัง SSF อื นที อยู่ภายใต้การจัดการของ บลจ. เดียวกัน

(2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บลจ. กําหนด
ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว บลจ. ต้องคํานึงถึงระยะเวลาที 
ผู้ถือหน่วยจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1) แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ
ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน

3 จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน

4 รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3 ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

5 ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื นตามแนวทางที 
กําหนดไว้ในข้อผูกพัน

โดยไม่ชักช้า

ทั งนี เมื อได้ดําเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุน

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงตามข้อ 22.1.1 (3) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อม
แนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้
ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดี
ที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้
ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตามข้อ 3
แล้วเสร็จ

เงื อนไขอื น : 
กรณีที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.5 และบริษัทจัดการเห็นสมควรเลิกโครงการ บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังนี 
1. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถ
ติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวันทําการ และ
2. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ และกระทําการด้วยวิธีอื นใดเพื อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลในเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ น เป็นต้น
ทั งนี บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาผ่อนผัน หรือสั งการให้บริษัทจัดการปฏิบัติเป็นอย่างอื น
ได ้ สําหรับการดําเนินการเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที มีความจําเป็นหรือสมควร

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า1

ให้บริษัทจัดการดําเนินการดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2 ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื อง
ดังกล่าว

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3 จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงิน
ฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั วสัญญาใช้
เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุน

1 ไม่ใช้กับกองทุนสําหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ

แนวทางการใช้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการกองทุนรวมในการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
อื น เมื อปรากฏเหตุเลิกกองทุนตามข้อ 22.1 (สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยช่องทางใด
ๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสํานักงานทราบภายใน 3
วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออมอื น โดยจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการ
ลงทุนเดียวกัน หรือความเสี ยงที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมเดิม หรือไปยังกองทุน
รวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีความเสี ยงต่ําสุด ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่เก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
อื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วนดังนี 
1. เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
2. เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าวบริษัท
จัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออม
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื น บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั งหมดภายใน 5 วันทําการ นับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการ
อย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าว
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

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

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

21/06/2565 ข้อผูกพัน  [0611/2560] หน้า 1 / 20



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 
โทรศัพท ์027862222 โทรสาร 027862377 

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  23A, 25 Floor, Asia Centre Building, 173/2730, 3233 
South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon, 
Bangkok 10120, Thailand 
Tel : +66 2786 2222   Fax : +66 2786 2377 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของบริษัทจัดการ
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายในการเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนในกรณีที บริษัทจัดการเป็นนาย
ทะเบียนของกองทุนรวมเอง และค่าธรรมเนียมในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
(1) จําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่สถาบัน หรือประชาชนทั วไปในราคาที กําหนดไว้ในรายละเอียดของโครงการซึ งได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที กําหนดไว้ในหนังสือชี ชวน
(2) สั งให้โอน สั งให้เปลี ยนแปลง สั งให้ซื อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมภายใน
ขอบเขตแห่งอํานาจของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดไว้
(3) เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้น หรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็น เพื อรักษาไว้ซึ ง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(4) แต่งตั งและถอดถอนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(5) จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์
(6) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวม โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื อมีการยุติหรือเลิกกองทุนรวม
(7) แต่งตั งและถอดถอนนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
(8) แต่งตั งและถอดถอนที ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) 
(9) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีจัดการเกี ยวกับการเพิ มวันเวลาทําการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบัติที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(10) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
(11) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ตามที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที มุ่งหมายจะลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม
(12) สั งจ่ายค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นแก่กองทุนรวมตามที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุน
รวม” โดยหักจากกองทุนรวมตามอัตราที ระบุไว้ในโครงการ
(13) แก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการตามที กําหนดไว้ในหัวข้อ “วิธีการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ” 
(14) ดําเนินการตามโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ งได้รับอนุมัติตลอดจนข้อผูกพันที ทําไว้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
หนังสือชี ชวนอย่างเคร่งครัด
(15) จัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนรวม ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบ ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(16) แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการแต่งตั ง หรือเปลี ยนแปลงบุคคลหรือนิติบุคคลที เกี ยวข้องกับการ
จัดการกองทุนรวมที กําหนดไว้ในโครงการให้มีการแต่งตั ง หรือเปลี ยนแปลงภายหลังได้ ทั งนี ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที มีการแต่งตั งหรือเปลี ยนแปลง
(17) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกต่างหากจากทรัพย์สินอื นไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
(18) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
(19) จัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนําทรัพย์สินของกองทุนรวมไปลงทุน และนําผลประโยชน์ดังกล่าวฝากไว้กับผู้
ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
(20) จัดให้นายทะเบียนออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที กําหนดไว้ในโครงการ
(21) ไม่กระทําการใดๆ อันมีลักษณะที อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(22) ไม่กู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ แก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
(23) จัดทําหนังสือชี ชวนกองทุนรวมใหม่ทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี
บัญชี ทั งนี ให้สอดคล้องกับประกาศที เกี ยวข้อง และจัดสําเนาให้เมื อร้องขอ
(24) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
(25) ยื นคําขอแก้ไขเพิ มเติมทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนภายในวันที ยี สิบของเดือนถัดไป ในกรณีที มี
การจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเพิ มเติม โดยบริษัทจัดการนําส่งรายงานดังกล่าวผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของ
สํานักงาน
(26) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามกองทุนรวม ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย
(27) ยกเลิกกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” 
(28) เมื อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และผู้ชําระบัญชีจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการจะรับมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานทั งหมดของกองทุนรวม และเก็บรักษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับตั งแต่
วันถัดจากวันจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
(29) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุถึงซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(30) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(31) ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และที จะมีแก้ไขเพิ มเติมต่อไปที กําหนดให้เป็น
หน้าที ของบริษัทจัดการ

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 : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย ์(ธล.) ชั น 19 
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ 024703200 โทรสาร 0247019667 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวม สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) ฟ้องร้องบริษัทจัดการแทน และเพื อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ
“หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์” 

2. หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งที มีอยู่
ในปัจจุบันและที จะมีแก้ไขเพิ มเติมในอนาคตโดยเคร่งครัด
(2) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน รวมถึงการรับเงินต่างๆ
ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื อหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี ยจากหลัก
ทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ และเงินอื นใดของกองทุน และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชี
ทรัพย์สินของกองทุน พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(3) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่ายจ่ายโอน และแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว
(4) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้
(5) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(6) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวม เพื อผลประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล การ
รับดอกเบี ย การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุน
รวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นแทน
กองทุนรวม
(7) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือสถานะหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่างทําการปิดโอน
ในชื อของกองทุนรวมเพื อประโยชน์ของกองทุนรวม

(8) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ
(8.1) รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวัน และคํานวณดอกเบี ยค้าง
รับ
(8.2) รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทของ หลักทรัพย์ และตามสถานภาพของหลัก
ทรัพย์ พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ
(8.3) รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์
(8.4) รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน
(8.5) รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม
(9) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และการคํานวณหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออก
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที 
บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองเมื อเห็นว่าถูกต้องแล้ว
(10) รับรองรายงานการแก้ไขมูลค่า หรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคา ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ที กําหนด โดยสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(11) ทําการรับรองในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื องมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น จาก
ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
(12) ทําการรับรองรายละเอียดโครงการที แก้ไขเพิ มเติม ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือสํานักงานกําหนด
(13) ทําการรับรองผลการนับมติ ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ
80 
(14) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที 
วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติ ทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(15) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลักฐาน
ที ได้ให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลันทุกครั งที บริษัทจัดการ
เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื อ
เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(16) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เมื อเห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถ
จําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(17) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได ้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน
เงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้
(18) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรในการทําธุรกรรมเพื อกองทุนรวมกับบุคคลที เกี ยวข้อง โดย
ธุรกรรมนั นไม่มีราคาตลาดหรือใช้ราคาอื นที ไม่เป็นไปตามราคาตลาด ก่อนการทําธุรกรรมในแต่ละครั ง
(19) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี 
(20) ให้ความเห็นเกี ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการ เพื อประกอบกับข้อมูลอื นๆ ที บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาใน
การจัดทํารายงานดังต่อไปนี 
(20.1) รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัด
จากวันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว
(20.2) รายงานทุกรอบปีบัญชี โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ นปีบัญชีนั น
(21) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติการให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการ มาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวทั งในปัจจุบันและที จะแก้ไขเพิ มเติมในอนาคต
โดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงาน
เกี ยวกับเรื องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึง
เหตุการณ์ดังกล่าว
(22) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบ ในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว
(23) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(24) ในกรณีที มีการยกเลิกโครงการ เมื อยกเลิกโครงการแล้วหน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดเมื อผู้ชําระบัญชีได้จดทะเบียน
เลิกกองทุนรวม กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที การชําระบัญชี
ยังไม่สิ นสุดผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติหน้าที ต่างๆ ดังนี 
(24.1) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
(24.2) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และประกาศคณะกรมการ ก.ล.ต. เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม ในกรณีที ผู้ชําระ
บัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตราดังกล่าว
จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า
(25) หน้าที อื นใดที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน หรือตามที กฏหมายเกี ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฏ
หมาย ก.ล.ต. กําหนด โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งที มีอยู่ในปัจจุบันและที จะแก้ไขเพิ มเติมในอนาคต
(26) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทําสัญญาแต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ซึ งมีคุณสมบัติตามหลัก
เกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที ฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน

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 ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ภายใต้เงื อนไขเมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ งหรือทั งหมด ดังต่อไปนี ทั งนี บริษัท
จัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้
บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์อาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วง
หน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื น
ใดอันจะมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์มากกว่าภาระหน้าที ที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
(5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผล
ประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน
(6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะสั งการเป็นอย่างอื น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้แก้ไขเสร็จสิ น แต่หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูก
ต้องภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน

ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลงตามข้อใดข้อหนึ งของเรื อง “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ผู้ดูแลผล
ประโยชน์นั นจะต้องทําหน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสาร
หลักฐานทั งหมดของกองทุนรวมนั น ตลอดจนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลาย
เป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ น และผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันที
ทั งนี ภายในระยะเวลาอันสมควร เว้นแต่บริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย ์(ธล.) ชั น 19 
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ 024703200 โทรสาร 0247019667 
หรือผู้รับฝากทรัพย์สินใดๆ ที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะแต่งตั งขึ น

3. ผู้สอบบัญช ี: 

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

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

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 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 กรุงเทพฯ 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 

ชื อ : นางสาว ธัญพร ตั งธโนปจัย
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 

ชื อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
ที อยู่ : 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666

และ/หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ 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 
โทรศัพท ์027862222 โทรสาร 027862377

หรือบุคคลอื นใดที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที บริษัทจัดการแต่งตั งขึ น

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน

2. หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุนรวม คําขอเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายคืน หน่วยลงทุน หรือ
เอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่าย หรือเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ และหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมไว้ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(3) รับเอกสารการสั งซื อหรือคําขอเปิดบัญชี หรือใบคําสั งซื อ หรือใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งสับเปลี ยน หรือเอก
สารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
(4) ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของการกรอกคําขอเปิดบัญชี เอกสารการสั งซื อ ใบคําสั งซื อ และเอกสารอื นๆ
ที เกี ยวข้อง
(5) ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอเปิดบัญชีทั งหมดว่าถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริง
(6) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อ ทั งนี ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(7) ส่งมอบบัตรประจําตัวผู้ถือหน่วยลงทุน และรหัสประจําตัว (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นคําขอใช้บริการกองทุนรวมกับ
บริษัทจัดการ
(8) คืนเงินค่าซื อหรือสั งซื อหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(9) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน รวมทั งข้อมูลและเอกสารอัน
จําเป็น รวมทั งให้ความร่วมมือในการแจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
เมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด
(10) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น
(11) ปฏิบัติหน้าที ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

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

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

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

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามหลักเกณฑ์และวิธี
การที กําหนดไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ของส่วนที  1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
(2) ขั นตอนในการโอนหน่วยลงทุน
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกใบคําขอโอนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมชําระค่าโอนตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที สํานักงานของบริษัทจัดการ
(ข) ในกรณีที ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั งยื นเอกสารที เกี ยวข้องตามรายละเอียดที ระบุไว้ในใบเปิดบัญชี และส่งมอบให้กับบริษัทจัดการ
(ค) บริษัทจัดการจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั งหมด และส่งมอบเอกสารใบตอบรับคําขอโอนให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นหลักฐาน
(ง) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดทําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนและนําส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทันทีที การบันทึกข้อมูลการโอนเสร็จสิ นลง

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลง
ทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลง
ทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ในกรณีของกองทุนที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการใดๆจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(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
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้บริษัทจัดการทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมี
มติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ แล้วแต่กรณี ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ
เรื อง "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในหนังสือชี ชวน
ส่วนโครงการ
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 อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในข้อ 21 “การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน” ในส่วนที  2 ของข้อผูกพัน

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนรวมไปจํานําได้ตามกฎหมาย แต่ทั งนี นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะรับ
จดทะเบียนการจํานําให้แก่ผู้รับจํานําเฉพาะที เป็นสถาบันการเงิน และหน่วยงานของราชการเท่านั น

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไป จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

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 : 

 ใบหน่วยลงทุน
 ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
 อื นๆ

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

บริษัทจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ งเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นเพิ มเติมได้ โดยจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) เมื อสิ นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื อจัดส่งให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือภายใน
5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายหลังการเสนอขายครั งแรก
ทั งนี เอกสารหลักฐานต่างๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นผู้มอบให้และ/หรือ ช่อง
ทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะ
จดแจ้งชื อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขาย
คืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน
เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการสั งซื อและ/หรือ
ขายคืนหน่วยลงทุน ดังนั นบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที เป็นปัจจุบันและถูกต้อง พร้อมทั งดําเนินการ
ให้มีการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเพื อเป็นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อทางไปรษณีย์และ/หรือ
ช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(3) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(4) ในกรณีที บัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อใช้บริการเป็นเวลานาน
ติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดๆ

14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการบันทึกชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุน และใน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(2) นายทะเบียนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื อยืนยันการทํารายการซื อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื อนาย
ทะเบียนได้ดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนของท่าน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการออกสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะกลุ่มก่อน โดยบริษัทจัดการจะทําจดหมายแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ ก่อนที บริษัทจัดการเริ มให้บริการสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนของท่านบันทึกรายการซื อขายหน่วยลงทุนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอาข้อมูลที บันทึกไว้ในระบบนาย
ทะเบียนเป็นข้อมูลที ถูกต้อง
(4) ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื อนไข
ต่างๆ ที เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื น สามารถ
ออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทําการ

14.2.3 ใบหน่วยลงทุน
(1) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้
บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้หลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงิน หรือกรณีพิเศษอื นๆ ทั งนี ใน
การออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทําเมื อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่านั น โดยมีขั นตอน ดังนี 
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(ข) ยื นใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน พร้อมชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
(ค) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอ
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนสําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(ง) ใบหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดซึ งจะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื อกรรมการ
ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เครื องจักรประทับ
หรือโดยวิธีอื นใดตามที กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทําได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้อง
และมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าว จะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื อโอนเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อนจึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบใบแสดงรายการ (Account Statement) ซึ งได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็น
ปัจจุบัน ณ วันทําการสุดท้ายของทุกไตรมาสตามปีปฏิทินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ณ วันดังกล่าว
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เช่นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือรูปแบบที มีการ
เปลี ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ มเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมรูปแบบและ/หรือเงื อนไขในการออก
เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการอาจจะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
กับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือ
การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื น หรือวิธีการอื นใด
ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที ได้รับผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้

อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายต่างๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานงไว้
เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

16.1 การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุน ประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
ส่วนที  1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ ไม่
สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนินการ
ของบริษัทจัดการ

กรณีกองทุนที บลจ. ได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ

เรียกร้องเป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่

สามารถชําระหนี ได1้ หรือเมื อปรากฏข้อ
เท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่า

ตราสารที ลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV
ของกองทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพ
คล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย

ราคาที สมเหตุสมผล2

1. การกําหนดให้เป็นผู้มี
สิทธิได้รับเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินอื นที ได้
จากการรับชําระหนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกราย
ที มีชื ออยู่ในทะเบียน ณ วันที 
บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่ บลจ.
ดําเนินการตาม 1.2 ก่อนแล้ว

1.2 อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ได้ ก็ได้ หรือเมื อปรากฏข้อ
เท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาด สภาพคล่อง หรือ
ไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา ที สมเหตุสม
ผล

2. การแจ้งต่อสํานักงาน ข้อมูล: ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง เงิน
สํารอง (ถ้ามี) และวันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือ
วันที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออก ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ
ไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่กรณี

ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0

3. การจัดให้มีข้อมูล จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที 
สํานักงานใหญ่ สํานักงานสาขา
ของ บลจ. และสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วย
ของกองทุน ภายในวันทําการถัด
จากวันที บลจ.แจ้งสํานักงานเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันด้วย



1 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
2 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย
ราคาที สมเหตุสมผล และการจําหน่าย จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้
ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1. บลจ. จะรับชําระ
หนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันเพื อกองทุนได้เมื อดําเนินการดังนี 
(1) ระบุรายละเอียดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นไว้ในข้อผูกพัน
(2) ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง โดยดําเนินการดังนี 
(2.1) ระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนจะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน
เป็นต้น
(2.2) ระบุเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี 
(2.3) จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(2.3.1) เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2.3.2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บลจ. จัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั น ขาดสภาพคล่อง หรือ
ไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที  2 การดําเนินการเมื อ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเพื อกองทุน

การดําเนินการ รายละเอียด

1. แจ้งข้อมูลต่อสํานักงาน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่
วันที ได้รับทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 

ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที 
บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น พร้อมทั งราย
ละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่างน้อยเกี ยวกับ
ทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สิน
อื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บลจ.ได ้
แจ้งสํานักงานตาม 1. เป็น
ระยะเวลา ≥ 30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที 
ใช้ใน การซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ.
ระบุไว้ในการประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในครั งถัดจากวันที ได้รับ
ทรัพย์สินนั นมาว่ากองทุนได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุนสามารถ
ขอดูรายละเอียดได้ที สํานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้
ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สินที 
กองทุนได้รับมาจากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

เพื อใช้ในการคํานวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคม
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณ NAV ของกอง
ทุนที มีการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 บลจ. ต้องไม่นํา
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น และเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้องนําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระ
หนี ด้วยทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

5. ดําเนินการกับทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 ให ้บลจ. จําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในโอกาสแรกที สามารถ
กระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ (เว้นแต่ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี 
ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อ
ผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดังนี 

5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นสามารถลงทุนได้ บลจ.อาจมี
ไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นไม่สามารถลงทุนได้ บลจ.
ต้องจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึง
ถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วย
ภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1. ของส่วนที  1 แล้วแต่
กรณี ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15
วันทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย
บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวไป
รวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้
จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจน
ครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระ
หนี นั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวมคํานวณเป็น NAV
ของกองทุนก็ได้ ทั งนี บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้ระบุราย
ละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้อง
เป็น 0 หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี ตามตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน ให ้บลจ. ปฏิบัติตาม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม

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 : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

ไม่มี

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 
(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท
ในวันทําการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั น
(3) หากปรากฏว่ากองทุนปลายทางที กองทุนไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

กองทุนปลายทาง หมายความว่า กองทุนที กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนซึ งมีลักษณะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์โดยครบถ้วนดังนี 
(1) เป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และให้หมายความรวมถึงกองทุนที มีลักษณะเป็นการ
ลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนไม่ว่าจะจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศและไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือ
รูปแบบอื นใด เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REIT) โครงการจัดการกองทุน (collective investment scheme)
เป็นต้น
(2) เป็นกองทุนที กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ มีการลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตาม (1) นั น

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนรวมในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

22.1.4 บริษัทจัดการจะทําการเลิกกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ตามเงื อนไขดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขาย หน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว และไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

22.1.5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเกิด
เหตุการณ์ตามเงื อนไขดังต่อไปนี 

(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถลงทุน และ/หรือเห็นว่าไม่เหมาะสมที จะลงทุนในกองทุนหลัก หรือไม่สามารถหา และ/หรือลงทุนใน
กองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการได้
อย่างเหมาะสม
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(6) กรณีที ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ มสูงขึ นมากจนส่งผลกระทบต่อกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

22.2.1 กรณีกองทุนปรากฏเหตุให้เลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 (1) (2) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เว้นแต่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น
(1) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
(2) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อ ผู้ถือหน่วยได้
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(3) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน เพื อรวบรวมเงิน
เท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ถือหน่วยโดยอัตโนมัติ
(4) ชําระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตามข้อ (3) ให้ผู้ถือหน่วยภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั น

สําหรับกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม เมื อปรากฏเหตุแห่งการเลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 (1) (2)
บริษัทจัดการดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

2 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1 ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 

(1) บลจ. จะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยไปยัง SSF
อื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม
การขายหรือรับซื อคืนหน่วยจากผู้ถือหน่วย

(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุน
ไปยัง SSF อื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยสามารถแจ้งต่อ บลจ. เพื อ
โอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื นที ผู้ถือหน่วยกําหนด และผู้ถือ
หน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยเมื อ
เป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วนดังนี 

(2.1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยเป็นครั งแรกโดย
โอนย้ายไปยัง SSF อื นที อยู่ภายใต้การจัดการของ บลจ. เดียวกัน

(2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บลจ. กําหนด
ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว บลจ. ต้องคํานึงถึงระยะเวลาที 
ผู้ถือหน่วยจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1) แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ
ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน

3 จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน

4 รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3 ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

5 ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื นตามแนวทางที 
กําหนดไว้ในข้อผูกพัน

โดยไม่ชักช้า

ทั งนี เมื อได้ดําเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุน

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงตามข้อ 22.1.1 (3) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อม
แนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้
ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดี
ที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้
ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตามข้อ 3
แล้วเสร็จ

เงื อนไขอื น : 
กรณีที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.5 และบริษัทจัดการเห็นสมควรเลิกโครงการ บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังนี 
1. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถ
ติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวันทําการ และ
2. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ และกระทําการด้วยวิธีอื นใดเพื อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลในเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ น เป็นต้น
ทั งนี บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาผ่อนผัน หรือสั งการให้บริษัทจัดการปฏิบัติเป็นอย่างอื น
ได ้ สําหรับการดําเนินการเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที มีความจําเป็นหรือสมควร

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า1

ให้บริษัทจัดการดําเนินการดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2 ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื อง
ดังกล่าว

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3 จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงิน
ฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั วสัญญาใช้
เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุน

1 ไม่ใช้กับกองทุนสําหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ

แนวทางการใช้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการกองทุนรวมในการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
อื น เมื อปรากฏเหตุเลิกกองทุนตามข้อ 22.1 (สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยช่องทางใด
ๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสํานักงานทราบภายใน 3
วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออมอื น โดยจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการ
ลงทุนเดียวกัน หรือความเสี ยงที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมเดิม หรือไปยังกองทุน
รวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีความเสี ยงต่ําสุด ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่เก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
อื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วนดังนี 
1. เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
2. เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าวบริษัท
จัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออม
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื น บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั งหมดภายใน 5 วันทําการ นับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการ
อย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าว
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

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

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

21/06/2565 ข้อผูกพัน  [0611/2560] หน้า 2 / 20



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 
โทรศัพท ์027862222 โทรสาร 027862377 

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  23A, 25 Floor, Asia Centre Building, 173/2730, 3233 
South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon, 
Bangkok 10120, Thailand 
Tel : +66 2786 2222   Fax : +66 2786 2377 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของบริษัทจัดการ
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายในการเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนในกรณีที บริษัทจัดการเป็นนาย
ทะเบียนของกองทุนรวมเอง และค่าธรรมเนียมในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
(1) จําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่สถาบัน หรือประชาชนทั วไปในราคาที กําหนดไว้ในรายละเอียดของโครงการซึ งได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที กําหนดไว้ในหนังสือชี ชวน
(2) สั งให้โอน สั งให้เปลี ยนแปลง สั งให้ซื อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมภายใน
ขอบเขตแห่งอํานาจของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดไว้
(3) เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้น หรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็น เพื อรักษาไว้ซึ ง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(4) แต่งตั งและถอดถอนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(5) จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์
(6) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวม โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื อมีการยุติหรือเลิกกองทุนรวม
(7) แต่งตั งและถอดถอนนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
(8) แต่งตั งและถอดถอนที ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) 
(9) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีจัดการเกี ยวกับการเพิ มวันเวลาทําการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบัติที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(10) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
(11) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ตามที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที มุ่งหมายจะลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม
(12) สั งจ่ายค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นแก่กองทุนรวมตามที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุน
รวม” โดยหักจากกองทุนรวมตามอัตราที ระบุไว้ในโครงการ
(13) แก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการตามที กําหนดไว้ในหัวข้อ “วิธีการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ” 
(14) ดําเนินการตามโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ งได้รับอนุมัติตลอดจนข้อผูกพันที ทําไว้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
หนังสือชี ชวนอย่างเคร่งครัด
(15) จัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนรวม ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบ ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(16) แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการแต่งตั ง หรือเปลี ยนแปลงบุคคลหรือนิติบุคคลที เกี ยวข้องกับการ
จัดการกองทุนรวมที กําหนดไว้ในโครงการให้มีการแต่งตั ง หรือเปลี ยนแปลงภายหลังได้ ทั งนี ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที มีการแต่งตั งหรือเปลี ยนแปลง
(17) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกต่างหากจากทรัพย์สินอื นไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
(18) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
(19) จัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนําทรัพย์สินของกองทุนรวมไปลงทุน และนําผลประโยชน์ดังกล่าวฝากไว้กับผู้
ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
(20) จัดให้นายทะเบียนออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที กําหนดไว้ในโครงการ
(21) ไม่กระทําการใดๆ อันมีลักษณะที อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(22) ไม่กู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ แก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
(23) จัดทําหนังสือชี ชวนกองทุนรวมใหม่ทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี
บัญชี ทั งนี ให้สอดคล้องกับประกาศที เกี ยวข้อง และจัดสําเนาให้เมื อร้องขอ
(24) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
(25) ยื นคําขอแก้ไขเพิ มเติมทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนภายในวันที ยี สิบของเดือนถัดไป ในกรณีที มี
การจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเพิ มเติม โดยบริษัทจัดการนําส่งรายงานดังกล่าวผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของ
สํานักงาน
(26) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามกองทุนรวม ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย
(27) ยกเลิกกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” 
(28) เมื อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และผู้ชําระบัญชีจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการจะรับมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานทั งหมดของกองทุนรวม และเก็บรักษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับตั งแต่
วันถัดจากวันจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
(29) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุถึงซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(30) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(31) ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และที จะมีแก้ไขเพิ มเติมต่อไปที กําหนดให้เป็น
หน้าที ของบริษัทจัดการ

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 : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย ์(ธล.) ชั น 19 
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ 024703200 โทรสาร 0247019667 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวม สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) ฟ้องร้องบริษัทจัดการแทน และเพื อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ
“หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์” 

2. หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งที มีอยู่
ในปัจจุบันและที จะมีแก้ไขเพิ มเติมในอนาคตโดยเคร่งครัด
(2) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน รวมถึงการรับเงินต่างๆ
ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื อหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี ยจากหลัก
ทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ และเงินอื นใดของกองทุน และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชี
ทรัพย์สินของกองทุน พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(3) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่ายจ่ายโอน และแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว
(4) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้
(5) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(6) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวม เพื อผลประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล การ
รับดอกเบี ย การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุน
รวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นแทน
กองทุนรวม
(7) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือสถานะหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่างทําการปิดโอน
ในชื อของกองทุนรวมเพื อประโยชน์ของกองทุนรวม

(8) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ
(8.1) รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวัน และคํานวณดอกเบี ยค้าง
รับ
(8.2) รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทของ หลักทรัพย์ และตามสถานภาพของหลัก
ทรัพย์ พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ
(8.3) รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์
(8.4) รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน
(8.5) รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม
(9) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และการคํานวณหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออก
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที 
บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองเมื อเห็นว่าถูกต้องแล้ว
(10) รับรองรายงานการแก้ไขมูลค่า หรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคา ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ที กําหนด โดยสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(11) ทําการรับรองในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื องมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น จาก
ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
(12) ทําการรับรองรายละเอียดโครงการที แก้ไขเพิ มเติม ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือสํานักงานกําหนด
(13) ทําการรับรองผลการนับมติ ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ
80 
(14) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที 
วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติ ทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(15) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลักฐาน
ที ได้ให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลันทุกครั งที บริษัทจัดการ
เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื อ
เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(16) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เมื อเห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถ
จําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(17) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได ้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน
เงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้
(18) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรในการทําธุรกรรมเพื อกองทุนรวมกับบุคคลที เกี ยวข้อง โดย
ธุรกรรมนั นไม่มีราคาตลาดหรือใช้ราคาอื นที ไม่เป็นไปตามราคาตลาด ก่อนการทําธุรกรรมในแต่ละครั ง
(19) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี 
(20) ให้ความเห็นเกี ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการ เพื อประกอบกับข้อมูลอื นๆ ที บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาใน
การจัดทํารายงานดังต่อไปนี 
(20.1) รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัด
จากวันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว
(20.2) รายงานทุกรอบปีบัญชี โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ นปีบัญชีนั น
(21) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติการให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการ มาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวทั งในปัจจุบันและที จะแก้ไขเพิ มเติมในอนาคต
โดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงาน
เกี ยวกับเรื องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึง
เหตุการณ์ดังกล่าว
(22) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบ ในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว
(23) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(24) ในกรณีที มีการยกเลิกโครงการ เมื อยกเลิกโครงการแล้วหน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดเมื อผู้ชําระบัญชีได้จดทะเบียน
เลิกกองทุนรวม กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที การชําระบัญชี
ยังไม่สิ นสุดผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติหน้าที ต่างๆ ดังนี 
(24.1) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
(24.2) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และประกาศคณะกรมการ ก.ล.ต. เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม ในกรณีที ผู้ชําระ
บัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตราดังกล่าว
จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า
(25) หน้าที อื นใดที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน หรือตามที กฏหมายเกี ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฏ
หมาย ก.ล.ต. กําหนด โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งที มีอยู่ในปัจจุบันและที จะแก้ไขเพิ มเติมในอนาคต
(26) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทําสัญญาแต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ซึ งมีคุณสมบัติตามหลัก
เกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที ฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน

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 ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ภายใต้เงื อนไขเมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ งหรือทั งหมด ดังต่อไปนี ทั งนี บริษัท
จัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้
บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์อาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วง
หน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื น
ใดอันจะมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์มากกว่าภาระหน้าที ที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
(5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผล
ประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน
(6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะสั งการเป็นอย่างอื น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้แก้ไขเสร็จสิ น แต่หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูก
ต้องภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน

ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลงตามข้อใดข้อหนึ งของเรื อง “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ผู้ดูแลผล
ประโยชน์นั นจะต้องทําหน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสาร
หลักฐานทั งหมดของกองทุนรวมนั น ตลอดจนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลาย
เป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ น และผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันที
ทั งนี ภายในระยะเวลาอันสมควร เว้นแต่บริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย ์(ธล.) ชั น 19 
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ 024703200 โทรสาร 0247019667 
หรือผู้รับฝากทรัพย์สินใดๆ ที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะแต่งตั งขึ น

3. ผู้สอบบัญช ี: 

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

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

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 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 กรุงเทพฯ 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 

ชื อ : นางสาว ธัญพร ตั งธโนปจัย
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 

ชื อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
ที อยู่ : 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666

และ/หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ 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 
โทรศัพท ์027862222 โทรสาร 027862377

หรือบุคคลอื นใดที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที บริษัทจัดการแต่งตั งขึ น

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน

2. หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุนรวม คําขอเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายคืน หน่วยลงทุน หรือ
เอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่าย หรือเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ และหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมไว้ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(3) รับเอกสารการสั งซื อหรือคําขอเปิดบัญชี หรือใบคําสั งซื อ หรือใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งสับเปลี ยน หรือเอก
สารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
(4) ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของการกรอกคําขอเปิดบัญชี เอกสารการสั งซื อ ใบคําสั งซื อ และเอกสารอื นๆ
ที เกี ยวข้อง
(5) ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอเปิดบัญชีทั งหมดว่าถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริง
(6) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อ ทั งนี ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(7) ส่งมอบบัตรประจําตัวผู้ถือหน่วยลงทุน และรหัสประจําตัว (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นคําขอใช้บริการกองทุนรวมกับ
บริษัทจัดการ
(8) คืนเงินค่าซื อหรือสั งซื อหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(9) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน รวมทั งข้อมูลและเอกสารอัน
จําเป็น รวมทั งให้ความร่วมมือในการแจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
เมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด
(10) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น
(11) ปฏิบัติหน้าที ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

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

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

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

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามหลักเกณฑ์และวิธี
การที กําหนดไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ของส่วนที  1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
(2) ขั นตอนในการโอนหน่วยลงทุน
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกใบคําขอโอนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมชําระค่าโอนตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที สํานักงานของบริษัทจัดการ
(ข) ในกรณีที ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั งยื นเอกสารที เกี ยวข้องตามรายละเอียดที ระบุไว้ในใบเปิดบัญชี และส่งมอบให้กับบริษัทจัดการ
(ค) บริษัทจัดการจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั งหมด และส่งมอบเอกสารใบตอบรับคําขอโอนให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นหลักฐาน
(ง) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดทําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนและนําส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทันทีที การบันทึกข้อมูลการโอนเสร็จสิ นลง

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลง
ทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลง
ทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ในกรณีของกองทุนที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการใดๆจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(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
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้บริษัทจัดการทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมี
มติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ แล้วแต่กรณี ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ
เรื อง "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในหนังสือชี ชวน
ส่วนโครงการ
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 อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในข้อ 21 “การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน” ในส่วนที  2 ของข้อผูกพัน

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนรวมไปจํานําได้ตามกฎหมาย แต่ทั งนี นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะรับ
จดทะเบียนการจํานําให้แก่ผู้รับจํานําเฉพาะที เป็นสถาบันการเงิน และหน่วยงานของราชการเท่านั น

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไป จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

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 : 

 ใบหน่วยลงทุน
 ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
 อื นๆ

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

บริษัทจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ งเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นเพิ มเติมได้ โดยจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) เมื อสิ นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื อจัดส่งให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือภายใน
5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายหลังการเสนอขายครั งแรก
ทั งนี เอกสารหลักฐานต่างๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นผู้มอบให้และ/หรือ ช่อง
ทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะ
จดแจ้งชื อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขาย
คืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน
เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการสั งซื อและ/หรือ
ขายคืนหน่วยลงทุน ดังนั นบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที เป็นปัจจุบันและถูกต้อง พร้อมทั งดําเนินการ
ให้มีการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเพื อเป็นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อทางไปรษณีย์และ/หรือ
ช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(3) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(4) ในกรณีที บัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อใช้บริการเป็นเวลานาน
ติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดๆ

14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการบันทึกชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุน และใน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(2) นายทะเบียนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื อยืนยันการทํารายการซื อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื อนาย
ทะเบียนได้ดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนของท่าน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการออกสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะกลุ่มก่อน โดยบริษัทจัดการจะทําจดหมายแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ ก่อนที บริษัทจัดการเริ มให้บริการสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนของท่านบันทึกรายการซื อขายหน่วยลงทุนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอาข้อมูลที บันทึกไว้ในระบบนาย
ทะเบียนเป็นข้อมูลที ถูกต้อง
(4) ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื อนไข
ต่างๆ ที เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื น สามารถ
ออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทําการ

14.2.3 ใบหน่วยลงทุน
(1) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้
บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้หลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงิน หรือกรณีพิเศษอื นๆ ทั งนี ใน
การออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทําเมื อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่านั น โดยมีขั นตอน ดังนี 
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(ข) ยื นใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน พร้อมชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
(ค) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอ
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนสําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(ง) ใบหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดซึ งจะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื อกรรมการ
ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เครื องจักรประทับ
หรือโดยวิธีอื นใดตามที กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทําได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้อง
และมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าว จะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื อโอนเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อนจึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบใบแสดงรายการ (Account Statement) ซึ งได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็น
ปัจจุบัน ณ วันทําการสุดท้ายของทุกไตรมาสตามปีปฏิทินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ณ วันดังกล่าว
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เช่นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือรูปแบบที มีการ
เปลี ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ มเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมรูปแบบและ/หรือเงื อนไขในการออก
เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการอาจจะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
กับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือ
การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื น หรือวิธีการอื นใด
ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที ได้รับผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้

อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายต่างๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานงไว้
เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

16.1 การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุน ประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
ส่วนที  1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ ไม่
สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนินการ
ของบริษัทจัดการ

กรณีกองทุนที บลจ. ได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ

เรียกร้องเป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่

สามารถชําระหนี ได1้ หรือเมื อปรากฏข้อ
เท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่า

ตราสารที ลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV
ของกองทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพ
คล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย

ราคาที สมเหตุสมผล2

1. การกําหนดให้เป็นผู้มี
สิทธิได้รับเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินอื นที ได้
จากการรับชําระหนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกราย
ที มีชื ออยู่ในทะเบียน ณ วันที 
บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่ บลจ.
ดําเนินการตาม 1.2 ก่อนแล้ว

1.2 อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ได้ ก็ได้ หรือเมื อปรากฏข้อ
เท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาด สภาพคล่อง หรือ
ไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา ที สมเหตุสม
ผล

2. การแจ้งต่อสํานักงาน ข้อมูล: ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง เงิน
สํารอง (ถ้ามี) และวันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือ
วันที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออก ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ
ไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่กรณี

ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0

3. การจัดให้มีข้อมูล จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที 
สํานักงานใหญ่ สํานักงานสาขา
ของ บลจ. และสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วย
ของกองทุน ภายในวันทําการถัด
จากวันที บลจ.แจ้งสํานักงานเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันด้วย



1 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
2 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย
ราคาที สมเหตุสมผล และการจําหน่าย จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้
ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1. บลจ. จะรับชําระ
หนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันเพื อกองทุนได้เมื อดําเนินการดังนี 
(1) ระบุรายละเอียดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นไว้ในข้อผูกพัน
(2) ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง โดยดําเนินการดังนี 
(2.1) ระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนจะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน
เป็นต้น
(2.2) ระบุเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี 
(2.3) จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(2.3.1) เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2.3.2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บลจ. จัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั น ขาดสภาพคล่อง หรือ
ไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที  2 การดําเนินการเมื อ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเพื อกองทุน

การดําเนินการ รายละเอียด

1. แจ้งข้อมูลต่อสํานักงาน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่
วันที ได้รับทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 

ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที 
บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น พร้อมทั งราย
ละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่างน้อยเกี ยวกับ
ทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สิน
อื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บลจ.ได ้
แจ้งสํานักงานตาม 1. เป็น
ระยะเวลา ≥ 30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที 
ใช้ใน การซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ.
ระบุไว้ในการประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในครั งถัดจากวันที ได้รับ
ทรัพย์สินนั นมาว่ากองทุนได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุนสามารถ
ขอดูรายละเอียดได้ที สํานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้
ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สินที 
กองทุนได้รับมาจากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

เพื อใช้ในการคํานวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคม
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณ NAV ของกอง
ทุนที มีการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 บลจ. ต้องไม่นํา
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น และเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้องนําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระ
หนี ด้วยทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

5. ดําเนินการกับทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 ให ้บลจ. จําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในโอกาสแรกที สามารถ
กระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ (เว้นแต่ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี 
ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อ
ผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดังนี 

5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นสามารถลงทุนได้ บลจ.อาจมี
ไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นไม่สามารถลงทุนได้ บลจ.
ต้องจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึง
ถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วย
ภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1. ของส่วนที  1 แล้วแต่
กรณี ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15
วันทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย
บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวไป
รวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้
จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจน
ครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระ
หนี นั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวมคํานวณเป็น NAV
ของกองทุนก็ได้ ทั งนี บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้ระบุราย
ละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้อง
เป็น 0 หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี ตามตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน ให ้บลจ. ปฏิบัติตาม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม

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 : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

ไม่มี

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 
(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท
ในวันทําการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั น
(3) หากปรากฏว่ากองทุนปลายทางที กองทุนไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

กองทุนปลายทาง หมายความว่า กองทุนที กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนซึ งมีลักษณะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์โดยครบถ้วนดังนี 
(1) เป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และให้หมายความรวมถึงกองทุนที มีลักษณะเป็นการ
ลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนไม่ว่าจะจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศและไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือ
รูปแบบอื นใด เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REIT) โครงการจัดการกองทุน (collective investment scheme)
เป็นต้น
(2) เป็นกองทุนที กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ มีการลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตาม (1) นั น

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนรวมในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

22.1.4 บริษัทจัดการจะทําการเลิกกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ตามเงื อนไขดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขาย หน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว และไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

22.1.5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเกิด
เหตุการณ์ตามเงื อนไขดังต่อไปนี 

(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถลงทุน และ/หรือเห็นว่าไม่เหมาะสมที จะลงทุนในกองทุนหลัก หรือไม่สามารถหา และ/หรือลงทุนใน
กองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการได้
อย่างเหมาะสม
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(6) กรณีที ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ มสูงขึ นมากจนส่งผลกระทบต่อกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

22.2.1 กรณีกองทุนปรากฏเหตุให้เลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 (1) (2) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เว้นแต่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น
(1) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
(2) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อ ผู้ถือหน่วยได้
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(3) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน เพื อรวบรวมเงิน
เท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ถือหน่วยโดยอัตโนมัติ
(4) ชําระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตามข้อ (3) ให้ผู้ถือหน่วยภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั น

สําหรับกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม เมื อปรากฏเหตุแห่งการเลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 (1) (2)
บริษัทจัดการดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

2 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1 ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 

(1) บลจ. จะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยไปยัง SSF
อื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม
การขายหรือรับซื อคืนหน่วยจากผู้ถือหน่วย

(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุน
ไปยัง SSF อื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยสามารถแจ้งต่อ บลจ. เพื อ
โอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื นที ผู้ถือหน่วยกําหนด และผู้ถือ
หน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยเมื อ
เป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วนดังนี 

(2.1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยเป็นครั งแรกโดย
โอนย้ายไปยัง SSF อื นที อยู่ภายใต้การจัดการของ บลจ. เดียวกัน

(2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บลจ. กําหนด
ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว บลจ. ต้องคํานึงถึงระยะเวลาที 
ผู้ถือหน่วยจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1) แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ
ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน

3 จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน

4 รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3 ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

5 ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื นตามแนวทางที 
กําหนดไว้ในข้อผูกพัน

โดยไม่ชักช้า

ทั งนี เมื อได้ดําเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุน

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงตามข้อ 22.1.1 (3) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อม
แนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้
ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดี
ที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้
ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตามข้อ 3
แล้วเสร็จ

เงื อนไขอื น : 
กรณีที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.5 และบริษัทจัดการเห็นสมควรเลิกโครงการ บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังนี 
1. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถ
ติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวันทําการ และ
2. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ และกระทําการด้วยวิธีอื นใดเพื อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลในเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ น เป็นต้น
ทั งนี บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาผ่อนผัน หรือสั งการให้บริษัทจัดการปฏิบัติเป็นอย่างอื น
ได ้ สําหรับการดําเนินการเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที มีความจําเป็นหรือสมควร

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า1

ให้บริษัทจัดการดําเนินการดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2 ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื อง
ดังกล่าว

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3 จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงิน
ฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั วสัญญาใช้
เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุน

1 ไม่ใช้กับกองทุนสําหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ

แนวทางการใช้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการกองทุนรวมในการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
อื น เมื อปรากฏเหตุเลิกกองทุนตามข้อ 22.1 (สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยช่องทางใด
ๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสํานักงานทราบภายใน 3
วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออมอื น โดยจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการ
ลงทุนเดียวกัน หรือความเสี ยงที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมเดิม หรือไปยังกองทุน
รวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีความเสี ยงต่ําสุด ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่เก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
อื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วนดังนี 
1. เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
2. เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าวบริษัท
จัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออม
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื น บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั งหมดภายใน 5 วันทําการ นับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการ
อย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าว
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

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

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

21/06/2565 ข้อผูกพัน  [0611/2560] หน้า 3 / 20



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 
โทรศัพท ์027862222 โทรสาร 027862377 

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  23A, 25 Floor, Asia Centre Building, 173/2730, 3233 
South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon, 
Bangkok 10120, Thailand 
Tel : +66 2786 2222   Fax : +66 2786 2377 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของบริษัทจัดการ
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายในการเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนในกรณีที บริษัทจัดการเป็นนาย
ทะเบียนของกองทุนรวมเอง และค่าธรรมเนียมในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
(1) จําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่สถาบัน หรือประชาชนทั วไปในราคาที กําหนดไว้ในรายละเอียดของโครงการซึ งได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที กําหนดไว้ในหนังสือชี ชวน
(2) สั งให้โอน สั งให้เปลี ยนแปลง สั งให้ซื อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมภายใน
ขอบเขตแห่งอํานาจของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดไว้
(3) เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้น หรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็น เพื อรักษาไว้ซึ ง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(4) แต่งตั งและถอดถอนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(5) จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์
(6) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวม โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื อมีการยุติหรือเลิกกองทุนรวม
(7) แต่งตั งและถอดถอนนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
(8) แต่งตั งและถอดถอนที ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) 
(9) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีจัดการเกี ยวกับการเพิ มวันเวลาทําการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบัติที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(10) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
(11) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ตามที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที มุ่งหมายจะลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม
(12) สั งจ่ายค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นแก่กองทุนรวมตามที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุน
รวม” โดยหักจากกองทุนรวมตามอัตราที ระบุไว้ในโครงการ
(13) แก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการตามที กําหนดไว้ในหัวข้อ “วิธีการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ” 
(14) ดําเนินการตามโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ งได้รับอนุมัติตลอดจนข้อผูกพันที ทําไว้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
หนังสือชี ชวนอย่างเคร่งครัด
(15) จัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนรวม ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบ ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(16) แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการแต่งตั ง หรือเปลี ยนแปลงบุคคลหรือนิติบุคคลที เกี ยวข้องกับการ
จัดการกองทุนรวมที กําหนดไว้ในโครงการให้มีการแต่งตั ง หรือเปลี ยนแปลงภายหลังได้ ทั งนี ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที มีการแต่งตั งหรือเปลี ยนแปลง
(17) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกต่างหากจากทรัพย์สินอื นไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
(18) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
(19) จัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนําทรัพย์สินของกองทุนรวมไปลงทุน และนําผลประโยชน์ดังกล่าวฝากไว้กับผู้
ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
(20) จัดให้นายทะเบียนออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที กําหนดไว้ในโครงการ
(21) ไม่กระทําการใดๆ อันมีลักษณะที อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(22) ไม่กู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ แก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
(23) จัดทําหนังสือชี ชวนกองทุนรวมใหม่ทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี
บัญชี ทั งนี ให้สอดคล้องกับประกาศที เกี ยวข้อง และจัดสําเนาให้เมื อร้องขอ
(24) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
(25) ยื นคําขอแก้ไขเพิ มเติมทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนภายในวันที ยี สิบของเดือนถัดไป ในกรณีที มี
การจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเพิ มเติม โดยบริษัทจัดการนําส่งรายงานดังกล่าวผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของ
สํานักงาน
(26) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามกองทุนรวม ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย
(27) ยกเลิกกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” 
(28) เมื อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และผู้ชําระบัญชีจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการจะรับมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานทั งหมดของกองทุนรวม และเก็บรักษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับตั งแต่
วันถัดจากวันจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
(29) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุถึงซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(30) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(31) ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และที จะมีแก้ไขเพิ มเติมต่อไปที กําหนดให้เป็น
หน้าที ของบริษัทจัดการ

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 : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย ์(ธล.) ชั น 19 
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ 024703200 โทรสาร 0247019667 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวม สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) ฟ้องร้องบริษัทจัดการแทน และเพื อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ
“หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์” 

2. หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งที มีอยู่
ในปัจจุบันและที จะมีแก้ไขเพิ มเติมในอนาคตโดยเคร่งครัด
(2) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน รวมถึงการรับเงินต่างๆ
ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื อหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี ยจากหลัก
ทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ และเงินอื นใดของกองทุน และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชี
ทรัพย์สินของกองทุน พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(3) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่ายจ่ายโอน และแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว
(4) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้
(5) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(6) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวม เพื อผลประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล การ
รับดอกเบี ย การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุน
รวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นแทน
กองทุนรวม
(7) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือสถานะหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่างทําการปิดโอน
ในชื อของกองทุนรวมเพื อประโยชน์ของกองทุนรวม

(8) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ
(8.1) รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวัน และคํานวณดอกเบี ยค้าง
รับ
(8.2) รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทของ หลักทรัพย์ และตามสถานภาพของหลัก
ทรัพย์ พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ
(8.3) รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์
(8.4) รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน
(8.5) รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม
(9) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และการคํานวณหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออก
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที 
บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองเมื อเห็นว่าถูกต้องแล้ว
(10) รับรองรายงานการแก้ไขมูลค่า หรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคา ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ที กําหนด โดยสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(11) ทําการรับรองในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื องมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น จาก
ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
(12) ทําการรับรองรายละเอียดโครงการที แก้ไขเพิ มเติม ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือสํานักงานกําหนด
(13) ทําการรับรองผลการนับมติ ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ
80 
(14) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที 
วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติ ทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(15) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลักฐาน
ที ได้ให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลันทุกครั งที บริษัทจัดการ
เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื อ
เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(16) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เมื อเห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถ
จําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(17) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได ้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน
เงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้
(18) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรในการทําธุรกรรมเพื อกองทุนรวมกับบุคคลที เกี ยวข้อง โดย
ธุรกรรมนั นไม่มีราคาตลาดหรือใช้ราคาอื นที ไม่เป็นไปตามราคาตลาด ก่อนการทําธุรกรรมในแต่ละครั ง
(19) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี 
(20) ให้ความเห็นเกี ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการ เพื อประกอบกับข้อมูลอื นๆ ที บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาใน
การจัดทํารายงานดังต่อไปนี 
(20.1) รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัด
จากวันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว
(20.2) รายงานทุกรอบปีบัญชี โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ นปีบัญชีนั น
(21) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติการให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการ มาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวทั งในปัจจุบันและที จะแก้ไขเพิ มเติมในอนาคต
โดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงาน
เกี ยวกับเรื องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึง
เหตุการณ์ดังกล่าว
(22) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบ ในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว
(23) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(24) ในกรณีที มีการยกเลิกโครงการ เมื อยกเลิกโครงการแล้วหน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดเมื อผู้ชําระบัญชีได้จดทะเบียน
เลิกกองทุนรวม กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที การชําระบัญชี
ยังไม่สิ นสุดผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติหน้าที ต่างๆ ดังนี 
(24.1) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
(24.2) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และประกาศคณะกรมการ ก.ล.ต. เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม ในกรณีที ผู้ชําระ
บัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตราดังกล่าว
จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า
(25) หน้าที อื นใดที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน หรือตามที กฏหมายเกี ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฏ
หมาย ก.ล.ต. กําหนด โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งที มีอยู่ในปัจจุบันและที จะแก้ไขเพิ มเติมในอนาคต
(26) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทําสัญญาแต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ซึ งมีคุณสมบัติตามหลัก
เกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที ฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน

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 ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ภายใต้เงื อนไขเมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ งหรือทั งหมด ดังต่อไปนี ทั งนี บริษัท
จัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้
บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์อาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วง
หน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื น
ใดอันจะมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์มากกว่าภาระหน้าที ที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
(5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผล
ประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน
(6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะสั งการเป็นอย่างอื น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้แก้ไขเสร็จสิ น แต่หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูก
ต้องภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน

ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลงตามข้อใดข้อหนึ งของเรื อง “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ผู้ดูแลผล
ประโยชน์นั นจะต้องทําหน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสาร
หลักฐานทั งหมดของกองทุนรวมนั น ตลอดจนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลาย
เป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ น และผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันที
ทั งนี ภายในระยะเวลาอันสมควร เว้นแต่บริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย ์(ธล.) ชั น 19 
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ 024703200 โทรสาร 0247019667 
หรือผู้รับฝากทรัพย์สินใดๆ ที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะแต่งตั งขึ น

3. ผู้สอบบัญช ี: 

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

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

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 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 กรุงเทพฯ 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 

ชื อ : นางสาว ธัญพร ตั งธโนปจัย
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 

ชื อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
ที อยู่ : 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666

และ/หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ 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 
โทรศัพท ์027862222 โทรสาร 027862377

หรือบุคคลอื นใดที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที บริษัทจัดการแต่งตั งขึ น

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน

2. หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุนรวม คําขอเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายคืน หน่วยลงทุน หรือ
เอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่าย หรือเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ และหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมไว้ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(3) รับเอกสารการสั งซื อหรือคําขอเปิดบัญชี หรือใบคําสั งซื อ หรือใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งสับเปลี ยน หรือเอก
สารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
(4) ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของการกรอกคําขอเปิดบัญชี เอกสารการสั งซื อ ใบคําสั งซื อ และเอกสารอื นๆ
ที เกี ยวข้อง
(5) ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอเปิดบัญชีทั งหมดว่าถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริง
(6) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อ ทั งนี ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(7) ส่งมอบบัตรประจําตัวผู้ถือหน่วยลงทุน และรหัสประจําตัว (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นคําขอใช้บริการกองทุนรวมกับ
บริษัทจัดการ
(8) คืนเงินค่าซื อหรือสั งซื อหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(9) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน รวมทั งข้อมูลและเอกสารอัน
จําเป็น รวมทั งให้ความร่วมมือในการแจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
เมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด
(10) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น
(11) ปฏิบัติหน้าที ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

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

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

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

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามหลักเกณฑ์และวิธี
การที กําหนดไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ของส่วนที  1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
(2) ขั นตอนในการโอนหน่วยลงทุน
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกใบคําขอโอนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมชําระค่าโอนตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที สํานักงานของบริษัทจัดการ
(ข) ในกรณีที ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั งยื นเอกสารที เกี ยวข้องตามรายละเอียดที ระบุไว้ในใบเปิดบัญชี และส่งมอบให้กับบริษัทจัดการ
(ค) บริษัทจัดการจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั งหมด และส่งมอบเอกสารใบตอบรับคําขอโอนให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นหลักฐาน
(ง) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดทําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนและนําส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทันทีที การบันทึกข้อมูลการโอนเสร็จสิ นลง

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลง
ทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลง
ทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ในกรณีของกองทุนที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการใดๆจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(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
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้บริษัทจัดการทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมี
มติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ แล้วแต่กรณี ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ
เรื อง "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในหนังสือชี ชวน
ส่วนโครงการ
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 อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในข้อ 21 “การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน” ในส่วนที  2 ของข้อผูกพัน

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนรวมไปจํานําได้ตามกฎหมาย แต่ทั งนี นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะรับ
จดทะเบียนการจํานําให้แก่ผู้รับจํานําเฉพาะที เป็นสถาบันการเงิน และหน่วยงานของราชการเท่านั น

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไป จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

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 : 

 ใบหน่วยลงทุน
 ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
 อื นๆ

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

บริษัทจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ งเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นเพิ มเติมได้ โดยจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) เมื อสิ นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื อจัดส่งให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือภายใน
5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายหลังการเสนอขายครั งแรก
ทั งนี เอกสารหลักฐานต่างๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นผู้มอบให้และ/หรือ ช่อง
ทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะ
จดแจ้งชื อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขาย
คืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน
เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการสั งซื อและ/หรือ
ขายคืนหน่วยลงทุน ดังนั นบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที เป็นปัจจุบันและถูกต้อง พร้อมทั งดําเนินการ
ให้มีการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเพื อเป็นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อทางไปรษณีย์และ/หรือ
ช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(3) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(4) ในกรณีที บัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อใช้บริการเป็นเวลานาน
ติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดๆ

14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการบันทึกชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุน และใน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(2) นายทะเบียนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื อยืนยันการทํารายการซื อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื อนาย
ทะเบียนได้ดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนของท่าน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการออกสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะกลุ่มก่อน โดยบริษัทจัดการจะทําจดหมายแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ ก่อนที บริษัทจัดการเริ มให้บริการสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนของท่านบันทึกรายการซื อขายหน่วยลงทุนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอาข้อมูลที บันทึกไว้ในระบบนาย
ทะเบียนเป็นข้อมูลที ถูกต้อง
(4) ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื อนไข
ต่างๆ ที เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื น สามารถ
ออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทําการ

14.2.3 ใบหน่วยลงทุน
(1) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้
บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้หลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงิน หรือกรณีพิเศษอื นๆ ทั งนี ใน
การออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทําเมื อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่านั น โดยมีขั นตอน ดังนี 
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(ข) ยื นใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน พร้อมชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
(ค) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอ
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนสําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(ง) ใบหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดซึ งจะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื อกรรมการ
ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เครื องจักรประทับ
หรือโดยวิธีอื นใดตามที กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทําได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้อง
และมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าว จะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื อโอนเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อนจึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบใบแสดงรายการ (Account Statement) ซึ งได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็น
ปัจจุบัน ณ วันทําการสุดท้ายของทุกไตรมาสตามปีปฏิทินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ณ วันดังกล่าว
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เช่นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือรูปแบบที มีการ
เปลี ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ มเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมรูปแบบและ/หรือเงื อนไขในการออก
เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการอาจจะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
กับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือ
การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื น หรือวิธีการอื นใด
ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที ได้รับผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้

อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายต่างๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานงไว้
เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

16.1 การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุน ประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
ส่วนที  1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ ไม่
สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนินการ
ของบริษัทจัดการ

กรณีกองทุนที บลจ. ได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ

เรียกร้องเป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่

สามารถชําระหนี ได1้ หรือเมื อปรากฏข้อ
เท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่า

ตราสารที ลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV
ของกองทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพ
คล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย

ราคาที สมเหตุสมผล2

1. การกําหนดให้เป็นผู้มี
สิทธิได้รับเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินอื นที ได้
จากการรับชําระหนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกราย
ที มีชื ออยู่ในทะเบียน ณ วันที 
บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่ บลจ.
ดําเนินการตาม 1.2 ก่อนแล้ว

1.2 อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ได้ ก็ได้ หรือเมื อปรากฏข้อ
เท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาด สภาพคล่อง หรือ
ไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา ที สมเหตุสม
ผล

2. การแจ้งต่อสํานักงาน ข้อมูล: ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง เงิน
สํารอง (ถ้ามี) และวันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือ
วันที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออก ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ
ไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่กรณี

ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0

3. การจัดให้มีข้อมูล จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที 
สํานักงานใหญ่ สํานักงานสาขา
ของ บลจ. และสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วย
ของกองทุน ภายในวันทําการถัด
จากวันที บลจ.แจ้งสํานักงานเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันด้วย



1 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
2 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย
ราคาที สมเหตุสมผล และการจําหน่าย จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้
ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1. บลจ. จะรับชําระ
หนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันเพื อกองทุนได้เมื อดําเนินการดังนี 
(1) ระบุรายละเอียดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นไว้ในข้อผูกพัน
(2) ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง โดยดําเนินการดังนี 
(2.1) ระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนจะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน
เป็นต้น
(2.2) ระบุเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี 
(2.3) จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(2.3.1) เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2.3.2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บลจ. จัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั น ขาดสภาพคล่อง หรือ
ไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที  2 การดําเนินการเมื อ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเพื อกองทุน

การดําเนินการ รายละเอียด

1. แจ้งข้อมูลต่อสํานักงาน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่
วันที ได้รับทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 

ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที 
บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น พร้อมทั งราย
ละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่างน้อยเกี ยวกับ
ทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สิน
อื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บลจ.ได ้
แจ้งสํานักงานตาม 1. เป็น
ระยะเวลา ≥ 30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที 
ใช้ใน การซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ.
ระบุไว้ในการประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในครั งถัดจากวันที ได้รับ
ทรัพย์สินนั นมาว่ากองทุนได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุนสามารถ
ขอดูรายละเอียดได้ที สํานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้
ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สินที 
กองทุนได้รับมาจากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

เพื อใช้ในการคํานวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคม
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณ NAV ของกอง
ทุนที มีการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 บลจ. ต้องไม่นํา
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น และเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้องนําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระ
หนี ด้วยทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

5. ดําเนินการกับทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 ให ้บลจ. จําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในโอกาสแรกที สามารถ
กระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ (เว้นแต่ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี 
ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อ
ผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดังนี 

5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นสามารถลงทุนได้ บลจ.อาจมี
ไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นไม่สามารถลงทุนได้ บลจ.
ต้องจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึง
ถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วย
ภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1. ของส่วนที  1 แล้วแต่
กรณี ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15
วันทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย
บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวไป
รวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้
จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจน
ครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระ
หนี นั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวมคํานวณเป็น NAV
ของกองทุนก็ได้ ทั งนี บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้ระบุราย
ละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้อง
เป็น 0 หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี ตามตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน ให ้บลจ. ปฏิบัติตาม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม

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 : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

ไม่มี

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 
(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท
ในวันทําการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั น
(3) หากปรากฏว่ากองทุนปลายทางที กองทุนไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

กองทุนปลายทาง หมายความว่า กองทุนที กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนซึ งมีลักษณะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์โดยครบถ้วนดังนี 
(1) เป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และให้หมายความรวมถึงกองทุนที มีลักษณะเป็นการ
ลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนไม่ว่าจะจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศและไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือ
รูปแบบอื นใด เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REIT) โครงการจัดการกองทุน (collective investment scheme)
เป็นต้น
(2) เป็นกองทุนที กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ มีการลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตาม (1) นั น

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนรวมในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

22.1.4 บริษัทจัดการจะทําการเลิกกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ตามเงื อนไขดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขาย หน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว และไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

22.1.5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเกิด
เหตุการณ์ตามเงื อนไขดังต่อไปนี 

(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถลงทุน และ/หรือเห็นว่าไม่เหมาะสมที จะลงทุนในกองทุนหลัก หรือไม่สามารถหา และ/หรือลงทุนใน
กองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการได้
อย่างเหมาะสม
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(6) กรณีที ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ มสูงขึ นมากจนส่งผลกระทบต่อกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

22.2.1 กรณีกองทุนปรากฏเหตุให้เลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 (1) (2) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เว้นแต่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น
(1) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
(2) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อ ผู้ถือหน่วยได้
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(3) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน เพื อรวบรวมเงิน
เท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ถือหน่วยโดยอัตโนมัติ
(4) ชําระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตามข้อ (3) ให้ผู้ถือหน่วยภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั น

สําหรับกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม เมื อปรากฏเหตุแห่งการเลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 (1) (2)
บริษัทจัดการดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

2 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1 ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 

(1) บลจ. จะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยไปยัง SSF
อื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม
การขายหรือรับซื อคืนหน่วยจากผู้ถือหน่วย

(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุน
ไปยัง SSF อื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยสามารถแจ้งต่อ บลจ. เพื อ
โอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื นที ผู้ถือหน่วยกําหนด และผู้ถือ
หน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยเมื อ
เป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วนดังนี 

(2.1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยเป็นครั งแรกโดย
โอนย้ายไปยัง SSF อื นที อยู่ภายใต้การจัดการของ บลจ. เดียวกัน

(2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บลจ. กําหนด
ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว บลจ. ต้องคํานึงถึงระยะเวลาที 
ผู้ถือหน่วยจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1) แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ
ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน

3 จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน

4 รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3 ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

5 ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื นตามแนวทางที 
กําหนดไว้ในข้อผูกพัน

โดยไม่ชักช้า

ทั งนี เมื อได้ดําเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุน

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงตามข้อ 22.1.1 (3) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อม
แนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้
ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดี
ที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้
ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตามข้อ 3
แล้วเสร็จ

เงื อนไขอื น : 
กรณีที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.5 และบริษัทจัดการเห็นสมควรเลิกโครงการ บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังนี 
1. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถ
ติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวันทําการ และ
2. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ และกระทําการด้วยวิธีอื นใดเพื อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลในเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ น เป็นต้น
ทั งนี บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาผ่อนผัน หรือสั งการให้บริษัทจัดการปฏิบัติเป็นอย่างอื น
ได ้ สําหรับการดําเนินการเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที มีความจําเป็นหรือสมควร

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า1

ให้บริษัทจัดการดําเนินการดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2 ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื อง
ดังกล่าว

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3 จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงิน
ฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั วสัญญาใช้
เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุน

1 ไม่ใช้กับกองทุนสําหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ

แนวทางการใช้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการกองทุนรวมในการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
อื น เมื อปรากฏเหตุเลิกกองทุนตามข้อ 22.1 (สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยช่องทางใด
ๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสํานักงานทราบภายใน 3
วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออมอื น โดยจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการ
ลงทุนเดียวกัน หรือความเสี ยงที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมเดิม หรือไปยังกองทุน
รวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีความเสี ยงต่ําสุด ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่เก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
อื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วนดังนี 
1. เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
2. เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าวบริษัท
จัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออม
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื น บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั งหมดภายใน 5 วันทําการ นับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการ
อย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าว
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

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

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

21/06/2565 ข้อผูกพัน  [0611/2560] หน้า 4 / 20



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 
โทรศัพท ์027862222 โทรสาร 027862377 

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  23A, 25 Floor, Asia Centre Building, 173/2730, 3233 
South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon, 
Bangkok 10120, Thailand 
Tel : +66 2786 2222   Fax : +66 2786 2377 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของบริษัทจัดการ
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายในการเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนในกรณีที บริษัทจัดการเป็นนาย
ทะเบียนของกองทุนรวมเอง และค่าธรรมเนียมในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
(1) จําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่สถาบัน หรือประชาชนทั วไปในราคาที กําหนดไว้ในรายละเอียดของโครงการซึ งได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที กําหนดไว้ในหนังสือชี ชวน
(2) สั งให้โอน สั งให้เปลี ยนแปลง สั งให้ซื อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมภายใน
ขอบเขตแห่งอํานาจของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดไว้
(3) เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้น หรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็น เพื อรักษาไว้ซึ ง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(4) แต่งตั งและถอดถอนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(5) จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์
(6) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวม โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื อมีการยุติหรือเลิกกองทุนรวม
(7) แต่งตั งและถอดถอนนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
(8) แต่งตั งและถอดถอนที ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) 
(9) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีจัดการเกี ยวกับการเพิ มวันเวลาทําการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบัติที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(10) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
(11) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ตามที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที มุ่งหมายจะลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม
(12) สั งจ่ายค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นแก่กองทุนรวมตามที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุน
รวม” โดยหักจากกองทุนรวมตามอัตราที ระบุไว้ในโครงการ
(13) แก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการตามที กําหนดไว้ในหัวข้อ “วิธีการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ” 
(14) ดําเนินการตามโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ งได้รับอนุมัติตลอดจนข้อผูกพันที ทําไว้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
หนังสือชี ชวนอย่างเคร่งครัด
(15) จัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนรวม ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบ ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(16) แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการแต่งตั ง หรือเปลี ยนแปลงบุคคลหรือนิติบุคคลที เกี ยวข้องกับการ
จัดการกองทุนรวมที กําหนดไว้ในโครงการให้มีการแต่งตั ง หรือเปลี ยนแปลงภายหลังได้ ทั งนี ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที มีการแต่งตั งหรือเปลี ยนแปลง
(17) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกต่างหากจากทรัพย์สินอื นไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
(18) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
(19) จัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนําทรัพย์สินของกองทุนรวมไปลงทุน และนําผลประโยชน์ดังกล่าวฝากไว้กับผู้
ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
(20) จัดให้นายทะเบียนออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที กําหนดไว้ในโครงการ
(21) ไม่กระทําการใดๆ อันมีลักษณะที อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(22) ไม่กู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ แก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
(23) จัดทําหนังสือชี ชวนกองทุนรวมใหม่ทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี
บัญชี ทั งนี ให้สอดคล้องกับประกาศที เกี ยวข้อง และจัดสําเนาให้เมื อร้องขอ
(24) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
(25) ยื นคําขอแก้ไขเพิ มเติมทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนภายในวันที ยี สิบของเดือนถัดไป ในกรณีที มี
การจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเพิ มเติม โดยบริษัทจัดการนําส่งรายงานดังกล่าวผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของ
สํานักงาน
(26) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามกองทุนรวม ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย
(27) ยกเลิกกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” 
(28) เมื อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และผู้ชําระบัญชีจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการจะรับมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานทั งหมดของกองทุนรวม และเก็บรักษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับตั งแต่
วันถัดจากวันจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
(29) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุถึงซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(30) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(31) ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และที จะมีแก้ไขเพิ มเติมต่อไปที กําหนดให้เป็น
หน้าที ของบริษัทจัดการ

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 : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย ์(ธล.) ชั น 19 
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ 024703200 โทรสาร 0247019667 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวม สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) ฟ้องร้องบริษัทจัดการแทน และเพื อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ
“หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์” 

2. หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งที มีอยู่
ในปัจจุบันและที จะมีแก้ไขเพิ มเติมในอนาคตโดยเคร่งครัด
(2) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน รวมถึงการรับเงินต่างๆ
ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื อหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี ยจากหลัก
ทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ และเงินอื นใดของกองทุน และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชี
ทรัพย์สินของกองทุน พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(3) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่ายจ่ายโอน และแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว
(4) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้
(5) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(6) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวม เพื อผลประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล การ
รับดอกเบี ย การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุน
รวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นแทน
กองทุนรวม
(7) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือสถานะหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่างทําการปิดโอน
ในชื อของกองทุนรวมเพื อประโยชน์ของกองทุนรวม

(8) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ
(8.1) รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวัน และคํานวณดอกเบี ยค้าง
รับ
(8.2) รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทของ หลักทรัพย์ และตามสถานภาพของหลัก
ทรัพย์ พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ
(8.3) รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์
(8.4) รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน
(8.5) รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม
(9) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และการคํานวณหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออก
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที 
บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองเมื อเห็นว่าถูกต้องแล้ว
(10) รับรองรายงานการแก้ไขมูลค่า หรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคา ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ที กําหนด โดยสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(11) ทําการรับรองในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื องมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น จาก
ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
(12) ทําการรับรองรายละเอียดโครงการที แก้ไขเพิ มเติม ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือสํานักงานกําหนด
(13) ทําการรับรองผลการนับมติ ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ
80 
(14) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที 
วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติ ทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(15) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลักฐาน
ที ได้ให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลันทุกครั งที บริษัทจัดการ
เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื อ
เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(16) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เมื อเห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถ
จําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(17) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได ้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน
เงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้
(18) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรในการทําธุรกรรมเพื อกองทุนรวมกับบุคคลที เกี ยวข้อง โดย
ธุรกรรมนั นไม่มีราคาตลาดหรือใช้ราคาอื นที ไม่เป็นไปตามราคาตลาด ก่อนการทําธุรกรรมในแต่ละครั ง
(19) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี 
(20) ให้ความเห็นเกี ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการ เพื อประกอบกับข้อมูลอื นๆ ที บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาใน
การจัดทํารายงานดังต่อไปนี 
(20.1) รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัด
จากวันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว
(20.2) รายงานทุกรอบปีบัญชี โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ นปีบัญชีนั น
(21) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติการให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการ มาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวทั งในปัจจุบันและที จะแก้ไขเพิ มเติมในอนาคต
โดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงาน
เกี ยวกับเรื องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึง
เหตุการณ์ดังกล่าว
(22) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบ ในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว
(23) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(24) ในกรณีที มีการยกเลิกโครงการ เมื อยกเลิกโครงการแล้วหน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดเมื อผู้ชําระบัญชีได้จดทะเบียน
เลิกกองทุนรวม กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที การชําระบัญชี
ยังไม่สิ นสุดผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติหน้าที ต่างๆ ดังนี 
(24.1) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
(24.2) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และประกาศคณะกรมการ ก.ล.ต. เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม ในกรณีที ผู้ชําระ
บัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตราดังกล่าว
จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า
(25) หน้าที อื นใดที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน หรือตามที กฏหมายเกี ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฏ
หมาย ก.ล.ต. กําหนด โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งที มีอยู่ในปัจจุบันและที จะแก้ไขเพิ มเติมในอนาคต
(26) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทําสัญญาแต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ซึ งมีคุณสมบัติตามหลัก
เกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที ฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน

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 ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ภายใต้เงื อนไขเมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ งหรือทั งหมด ดังต่อไปนี ทั งนี บริษัท
จัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้
บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์อาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วง
หน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื น
ใดอันจะมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์มากกว่าภาระหน้าที ที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
(5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผล
ประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน
(6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะสั งการเป็นอย่างอื น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้แก้ไขเสร็จสิ น แต่หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูก
ต้องภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน

ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลงตามข้อใดข้อหนึ งของเรื อง “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ผู้ดูแลผล
ประโยชน์นั นจะต้องทําหน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสาร
หลักฐานทั งหมดของกองทุนรวมนั น ตลอดจนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลาย
เป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ น และผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันที
ทั งนี ภายในระยะเวลาอันสมควร เว้นแต่บริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 
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1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ 024703200 โทรสาร 0247019667 
หรือผู้รับฝากทรัพย์สินใดๆ ที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะแต่งตั งขึ น

3. ผู้สอบบัญช ี: 

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

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

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 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 กรุงเทพฯ 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 

ชื อ : นางสาว ธัญพร ตั งธโนปจัย
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 

ชื อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
ที อยู่ : 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666

และ/หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ 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 
โทรศัพท ์027862222 โทรสาร 027862377

หรือบุคคลอื นใดที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที บริษัทจัดการแต่งตั งขึ น

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน

2. หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุนรวม คําขอเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายคืน หน่วยลงทุน หรือ
เอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่าย หรือเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ และหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมไว้ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(3) รับเอกสารการสั งซื อหรือคําขอเปิดบัญชี หรือใบคําสั งซื อ หรือใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งสับเปลี ยน หรือเอก
สารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
(4) ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของการกรอกคําขอเปิดบัญชี เอกสารการสั งซื อ ใบคําสั งซื อ และเอกสารอื นๆ
ที เกี ยวข้อง
(5) ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอเปิดบัญชีทั งหมดว่าถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริง
(6) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อ ทั งนี ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(7) ส่งมอบบัตรประจําตัวผู้ถือหน่วยลงทุน และรหัสประจําตัว (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นคําขอใช้บริการกองทุนรวมกับ
บริษัทจัดการ
(8) คืนเงินค่าซื อหรือสั งซื อหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(9) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน รวมทั งข้อมูลและเอกสารอัน
จําเป็น รวมทั งให้ความร่วมมือในการแจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
เมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด
(10) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น
(11) ปฏิบัติหน้าที ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

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

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

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

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามหลักเกณฑ์และวิธี
การที กําหนดไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ของส่วนที  1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
(2) ขั นตอนในการโอนหน่วยลงทุน
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกใบคําขอโอนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมชําระค่าโอนตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที สํานักงานของบริษัทจัดการ
(ข) ในกรณีที ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั งยื นเอกสารที เกี ยวข้องตามรายละเอียดที ระบุไว้ในใบเปิดบัญชี และส่งมอบให้กับบริษัทจัดการ
(ค) บริษัทจัดการจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั งหมด และส่งมอบเอกสารใบตอบรับคําขอโอนให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นหลักฐาน
(ง) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดทําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนและนําส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทันทีที การบันทึกข้อมูลการโอนเสร็จสิ นลง

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลง
ทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลง
ทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ในกรณีของกองทุนที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการใดๆจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(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
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้บริษัทจัดการทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมี
มติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ แล้วแต่กรณี ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ
เรื อง "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในหนังสือชี ชวน
ส่วนโครงการ
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 อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในข้อ 21 “การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน” ในส่วนที  2 ของข้อผูกพัน

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนรวมไปจํานําได้ตามกฎหมาย แต่ทั งนี นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะรับ
จดทะเบียนการจํานําให้แก่ผู้รับจํานําเฉพาะที เป็นสถาบันการเงิน และหน่วยงานของราชการเท่านั น

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไป จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

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 : 

 ใบหน่วยลงทุน
 ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
 อื นๆ

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

บริษัทจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ งเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นเพิ มเติมได้ โดยจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) เมื อสิ นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื อจัดส่งให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือภายใน
5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายหลังการเสนอขายครั งแรก
ทั งนี เอกสารหลักฐานต่างๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นผู้มอบให้และ/หรือ ช่อง
ทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะ
จดแจ้งชื อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขาย
คืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน
เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการสั งซื อและ/หรือ
ขายคืนหน่วยลงทุน ดังนั นบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที เป็นปัจจุบันและถูกต้อง พร้อมทั งดําเนินการ
ให้มีการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเพื อเป็นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อทางไปรษณีย์และ/หรือ
ช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(3) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(4) ในกรณีที บัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อใช้บริการเป็นเวลานาน
ติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดๆ

14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการบันทึกชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุน และใน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(2) นายทะเบียนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื อยืนยันการทํารายการซื อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื อนาย
ทะเบียนได้ดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนของท่าน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการออกสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะกลุ่มก่อน โดยบริษัทจัดการจะทําจดหมายแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ ก่อนที บริษัทจัดการเริ มให้บริการสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนของท่านบันทึกรายการซื อขายหน่วยลงทุนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอาข้อมูลที บันทึกไว้ในระบบนาย
ทะเบียนเป็นข้อมูลที ถูกต้อง
(4) ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื อนไข
ต่างๆ ที เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื น สามารถ
ออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทําการ

14.2.3 ใบหน่วยลงทุน
(1) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้
บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้หลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงิน หรือกรณีพิเศษอื นๆ ทั งนี ใน
การออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทําเมื อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่านั น โดยมีขั นตอน ดังนี 
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(ข) ยื นใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน พร้อมชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
(ค) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอ
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนสําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(ง) ใบหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดซึ งจะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื อกรรมการ
ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เครื องจักรประทับ
หรือโดยวิธีอื นใดตามที กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทําได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้อง
และมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าว จะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื อโอนเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อนจึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบใบแสดงรายการ (Account Statement) ซึ งได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็น
ปัจจุบัน ณ วันทําการสุดท้ายของทุกไตรมาสตามปีปฏิทินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ณ วันดังกล่าว
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เช่นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือรูปแบบที มีการ
เปลี ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ มเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมรูปแบบและ/หรือเงื อนไขในการออก
เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการอาจจะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
กับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือ
การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื น หรือวิธีการอื นใด
ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที ได้รับผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้

อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายต่างๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานงไว้
เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

16.1 การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุน ประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
ส่วนที  1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ ไม่
สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนินการ
ของบริษัทจัดการ

กรณีกองทุนที บลจ. ได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ

เรียกร้องเป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่

สามารถชําระหนี ได1้ หรือเมื อปรากฏข้อ
เท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่า

ตราสารที ลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV
ของกองทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพ
คล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย

ราคาที สมเหตุสมผล2

1. การกําหนดให้เป็นผู้มี
สิทธิได้รับเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินอื นที ได้
จากการรับชําระหนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกราย
ที มีชื ออยู่ในทะเบียน ณ วันที 
บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่ บลจ.
ดําเนินการตาม 1.2 ก่อนแล้ว

1.2 อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ได้ ก็ได้ หรือเมื อปรากฏข้อ
เท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาด สภาพคล่อง หรือ
ไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา ที สมเหตุสม
ผล

2. การแจ้งต่อสํานักงาน ข้อมูล: ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง เงิน
สํารอง (ถ้ามี) และวันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือ
วันที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออก ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ
ไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่กรณี

ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0

3. การจัดให้มีข้อมูล จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที 
สํานักงานใหญ่ สํานักงานสาขา
ของ บลจ. และสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วย
ของกองทุน ภายในวันทําการถัด
จากวันที บลจ.แจ้งสํานักงานเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันด้วย



1 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
2 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย
ราคาที สมเหตุสมผล และการจําหน่าย จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้
ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1. บลจ. จะรับชําระ
หนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันเพื อกองทุนได้เมื อดําเนินการดังนี 
(1) ระบุรายละเอียดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นไว้ในข้อผูกพัน
(2) ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง โดยดําเนินการดังนี 
(2.1) ระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนจะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน
เป็นต้น
(2.2) ระบุเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี 
(2.3) จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(2.3.1) เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2.3.2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บลจ. จัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั น ขาดสภาพคล่อง หรือ
ไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที  2 การดําเนินการเมื อ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเพื อกองทุน

การดําเนินการ รายละเอียด

1. แจ้งข้อมูลต่อสํานักงาน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่
วันที ได้รับทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 

ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที 
บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น พร้อมทั งราย
ละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่างน้อยเกี ยวกับ
ทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สิน
อื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บลจ.ได ้
แจ้งสํานักงานตาม 1. เป็น
ระยะเวลา ≥ 30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที 
ใช้ใน การซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ.
ระบุไว้ในการประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในครั งถัดจากวันที ได้รับ
ทรัพย์สินนั นมาว่ากองทุนได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุนสามารถ
ขอดูรายละเอียดได้ที สํานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้
ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สินที 
กองทุนได้รับมาจากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

เพื อใช้ในการคํานวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคม
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณ NAV ของกอง
ทุนที มีการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 บลจ. ต้องไม่นํา
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น และเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้องนําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระ
หนี ด้วยทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

5. ดําเนินการกับทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 ให ้บลจ. จําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในโอกาสแรกที สามารถ
กระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ (เว้นแต่ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี 
ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อ
ผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดังนี 

5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นสามารถลงทุนได้ บลจ.อาจมี
ไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นไม่สามารถลงทุนได้ บลจ.
ต้องจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึง
ถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วย
ภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1. ของส่วนที  1 แล้วแต่
กรณี ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15
วันทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย
บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวไป
รวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้
จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจน
ครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระ
หนี นั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวมคํานวณเป็น NAV
ของกองทุนก็ได้ ทั งนี บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้ระบุราย
ละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้อง
เป็น 0 หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี ตามตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน ให ้บลจ. ปฏิบัติตาม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม

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 : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

ไม่มี

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 
(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท
ในวันทําการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั น
(3) หากปรากฏว่ากองทุนปลายทางที กองทุนไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

กองทุนปลายทาง หมายความว่า กองทุนที กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนซึ งมีลักษณะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์โดยครบถ้วนดังนี 
(1) เป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และให้หมายความรวมถึงกองทุนที มีลักษณะเป็นการ
ลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนไม่ว่าจะจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศและไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือ
รูปแบบอื นใด เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REIT) โครงการจัดการกองทุน (collective investment scheme)
เป็นต้น
(2) เป็นกองทุนที กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ มีการลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตาม (1) นั น

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนรวมในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

22.1.4 บริษัทจัดการจะทําการเลิกกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ตามเงื อนไขดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขาย หน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว และไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

22.1.5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเกิด
เหตุการณ์ตามเงื อนไขดังต่อไปนี 

(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถลงทุน และ/หรือเห็นว่าไม่เหมาะสมที จะลงทุนในกองทุนหลัก หรือไม่สามารถหา และ/หรือลงทุนใน
กองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการได้
อย่างเหมาะสม
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(6) กรณีที ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ มสูงขึ นมากจนส่งผลกระทบต่อกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

22.2.1 กรณีกองทุนปรากฏเหตุให้เลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 (1) (2) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เว้นแต่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น
(1) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
(2) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อ ผู้ถือหน่วยได้
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(3) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน เพื อรวบรวมเงิน
เท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ถือหน่วยโดยอัตโนมัติ
(4) ชําระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตามข้อ (3) ให้ผู้ถือหน่วยภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั น

สําหรับกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม เมื อปรากฏเหตุแห่งการเลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 (1) (2)
บริษัทจัดการดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

2 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1 ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 

(1) บลจ. จะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยไปยัง SSF
อื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม
การขายหรือรับซื อคืนหน่วยจากผู้ถือหน่วย

(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุน
ไปยัง SSF อื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยสามารถแจ้งต่อ บลจ. เพื อ
โอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื นที ผู้ถือหน่วยกําหนด และผู้ถือ
หน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยเมื อ
เป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วนดังนี 

(2.1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยเป็นครั งแรกโดย
โอนย้ายไปยัง SSF อื นที อยู่ภายใต้การจัดการของ บลจ. เดียวกัน

(2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บลจ. กําหนด
ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว บลจ. ต้องคํานึงถึงระยะเวลาที 
ผู้ถือหน่วยจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1) แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ
ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน

3 จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน

4 รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3 ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

5 ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื นตามแนวทางที 
กําหนดไว้ในข้อผูกพัน

โดยไม่ชักช้า

ทั งนี เมื อได้ดําเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุน

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงตามข้อ 22.1.1 (3) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อม
แนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้
ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดี
ที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้
ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตามข้อ 3
แล้วเสร็จ

เงื อนไขอื น : 
กรณีที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.5 และบริษัทจัดการเห็นสมควรเลิกโครงการ บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังนี 
1. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถ
ติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวันทําการ และ
2. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ และกระทําการด้วยวิธีอื นใดเพื อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลในเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ น เป็นต้น
ทั งนี บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาผ่อนผัน หรือสั งการให้บริษัทจัดการปฏิบัติเป็นอย่างอื น
ได ้ สําหรับการดําเนินการเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที มีความจําเป็นหรือสมควร

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า1

ให้บริษัทจัดการดําเนินการดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2 ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื อง
ดังกล่าว

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3 จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงิน
ฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั วสัญญาใช้
เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุน

1 ไม่ใช้กับกองทุนสําหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ

แนวทางการใช้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการกองทุนรวมในการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
อื น เมื อปรากฏเหตุเลิกกองทุนตามข้อ 22.1 (สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยช่องทางใด
ๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสํานักงานทราบภายใน 3
วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออมอื น โดยจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการ
ลงทุนเดียวกัน หรือความเสี ยงที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมเดิม หรือไปยังกองทุน
รวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีความเสี ยงต่ําสุด ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่เก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
อื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วนดังนี 
1. เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
2. เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าวบริษัท
จัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออม
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื น บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั งหมดภายใน 5 วันทําการ นับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการ
อย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าว
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

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

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

21/06/2565 ข้อผูกพัน  [0611/2560] หน้า 5 / 20



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 
โทรศัพท ์027862222 โทรสาร 027862377 

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  23A, 25 Floor, Asia Centre Building, 173/2730, 3233 
South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon, 
Bangkok 10120, Thailand 
Tel : +66 2786 2222   Fax : +66 2786 2377 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของบริษัทจัดการ
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายในการเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนในกรณีที บริษัทจัดการเป็นนาย
ทะเบียนของกองทุนรวมเอง และค่าธรรมเนียมในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
(1) จําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่สถาบัน หรือประชาชนทั วไปในราคาที กําหนดไว้ในรายละเอียดของโครงการซึ งได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที กําหนดไว้ในหนังสือชี ชวน
(2) สั งให้โอน สั งให้เปลี ยนแปลง สั งให้ซื อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมภายใน
ขอบเขตแห่งอํานาจของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดไว้
(3) เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้น หรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็น เพื อรักษาไว้ซึ ง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(4) แต่งตั งและถอดถอนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(5) จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์
(6) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวม โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื อมีการยุติหรือเลิกกองทุนรวม
(7) แต่งตั งและถอดถอนนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
(8) แต่งตั งและถอดถอนที ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) 
(9) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีจัดการเกี ยวกับการเพิ มวันเวลาทําการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบัติที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(10) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
(11) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ตามที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที มุ่งหมายจะลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม
(12) สั งจ่ายค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นแก่กองทุนรวมตามที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุน
รวม” โดยหักจากกองทุนรวมตามอัตราที ระบุไว้ในโครงการ
(13) แก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการตามที กําหนดไว้ในหัวข้อ “วิธีการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ” 
(14) ดําเนินการตามโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ งได้รับอนุมัติตลอดจนข้อผูกพันที ทําไว้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
หนังสือชี ชวนอย่างเคร่งครัด
(15) จัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนรวม ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบ ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(16) แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการแต่งตั ง หรือเปลี ยนแปลงบุคคลหรือนิติบุคคลที เกี ยวข้องกับการ
จัดการกองทุนรวมที กําหนดไว้ในโครงการให้มีการแต่งตั ง หรือเปลี ยนแปลงภายหลังได้ ทั งนี ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที มีการแต่งตั งหรือเปลี ยนแปลง
(17) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกต่างหากจากทรัพย์สินอื นไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
(18) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
(19) จัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนําทรัพย์สินของกองทุนรวมไปลงทุน และนําผลประโยชน์ดังกล่าวฝากไว้กับผู้
ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
(20) จัดให้นายทะเบียนออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที กําหนดไว้ในโครงการ
(21) ไม่กระทําการใดๆ อันมีลักษณะที อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(22) ไม่กู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ แก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
(23) จัดทําหนังสือชี ชวนกองทุนรวมใหม่ทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี
บัญชี ทั งนี ให้สอดคล้องกับประกาศที เกี ยวข้อง และจัดสําเนาให้เมื อร้องขอ
(24) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
(25) ยื นคําขอแก้ไขเพิ มเติมทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนภายในวันที ยี สิบของเดือนถัดไป ในกรณีที มี
การจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเพิ มเติม โดยบริษัทจัดการนําส่งรายงานดังกล่าวผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของ
สํานักงาน
(26) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามกองทุนรวม ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย
(27) ยกเลิกกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” 
(28) เมื อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และผู้ชําระบัญชีจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการจะรับมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานทั งหมดของกองทุนรวม และเก็บรักษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับตั งแต่
วันถัดจากวันจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
(29) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุถึงซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(30) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(31) ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และที จะมีแก้ไขเพิ มเติมต่อไปที กําหนดให้เป็น
หน้าที ของบริษัทจัดการ

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 : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย ์(ธล.) ชั น 19 
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ 024703200 โทรสาร 0247019667 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวม สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) ฟ้องร้องบริษัทจัดการแทน และเพื อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ
“หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์” 

2. หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งที มีอยู่
ในปัจจุบันและที จะมีแก้ไขเพิ มเติมในอนาคตโดยเคร่งครัด
(2) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน รวมถึงการรับเงินต่างๆ
ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื อหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี ยจากหลัก
ทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ และเงินอื นใดของกองทุน และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชี
ทรัพย์สินของกองทุน พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(3) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่ายจ่ายโอน และแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว
(4) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้
(5) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(6) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวม เพื อผลประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล การ
รับดอกเบี ย การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุน
รวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นแทน
กองทุนรวม
(7) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือสถานะหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่างทําการปิดโอน
ในชื อของกองทุนรวมเพื อประโยชน์ของกองทุนรวม

(8) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ
(8.1) รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวัน และคํานวณดอกเบี ยค้าง
รับ
(8.2) รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทของ หลักทรัพย์ และตามสถานภาพของหลัก
ทรัพย์ พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ
(8.3) รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์
(8.4) รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน
(8.5) รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม
(9) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และการคํานวณหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออก
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที 
บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองเมื อเห็นว่าถูกต้องแล้ว
(10) รับรองรายงานการแก้ไขมูลค่า หรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคา ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ที กําหนด โดยสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(11) ทําการรับรองในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื องมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น จาก
ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
(12) ทําการรับรองรายละเอียดโครงการที แก้ไขเพิ มเติม ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือสํานักงานกําหนด
(13) ทําการรับรองผลการนับมติ ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ
80 
(14) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที 
วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติ ทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(15) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลักฐาน
ที ได้ให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลันทุกครั งที บริษัทจัดการ
เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื อ
เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(16) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เมื อเห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถ
จําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(17) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได ้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน
เงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้
(18) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรในการทําธุรกรรมเพื อกองทุนรวมกับบุคคลที เกี ยวข้อง โดย
ธุรกรรมนั นไม่มีราคาตลาดหรือใช้ราคาอื นที ไม่เป็นไปตามราคาตลาด ก่อนการทําธุรกรรมในแต่ละครั ง
(19) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี 
(20) ให้ความเห็นเกี ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการ เพื อประกอบกับข้อมูลอื นๆ ที บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาใน
การจัดทํารายงานดังต่อไปนี 
(20.1) รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัด
จากวันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว
(20.2) รายงานทุกรอบปีบัญชี โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ นปีบัญชีนั น
(21) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติการให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการ มาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวทั งในปัจจุบันและที จะแก้ไขเพิ มเติมในอนาคต
โดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงาน
เกี ยวกับเรื องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึง
เหตุการณ์ดังกล่าว
(22) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบ ในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว
(23) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(24) ในกรณีที มีการยกเลิกโครงการ เมื อยกเลิกโครงการแล้วหน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดเมื อผู้ชําระบัญชีได้จดทะเบียน
เลิกกองทุนรวม กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที การชําระบัญชี
ยังไม่สิ นสุดผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติหน้าที ต่างๆ ดังนี 
(24.1) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
(24.2) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และประกาศคณะกรมการ ก.ล.ต. เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม ในกรณีที ผู้ชําระ
บัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตราดังกล่าว
จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า
(25) หน้าที อื นใดที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน หรือตามที กฏหมายเกี ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฏ
หมาย ก.ล.ต. กําหนด โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งที มีอยู่ในปัจจุบันและที จะแก้ไขเพิ มเติมในอนาคต
(26) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทําสัญญาแต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ซึ งมีคุณสมบัติตามหลัก
เกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที ฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน

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 ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ภายใต้เงื อนไขเมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ งหรือทั งหมด ดังต่อไปนี ทั งนี บริษัท
จัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้
บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์อาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วง
หน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื น
ใดอันจะมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์มากกว่าภาระหน้าที ที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
(5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผล
ประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน
(6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะสั งการเป็นอย่างอื น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้แก้ไขเสร็จสิ น แต่หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูก
ต้องภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน

ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลงตามข้อใดข้อหนึ งของเรื อง “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ผู้ดูแลผล
ประโยชน์นั นจะต้องทําหน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสาร
หลักฐานทั งหมดของกองทุนรวมนั น ตลอดจนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลาย
เป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ น และผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันที
ทั งนี ภายในระยะเวลาอันสมควร เว้นแต่บริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย ์(ธล.) ชั น 19 
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ 024703200 โทรสาร 0247019667 
หรือผู้รับฝากทรัพย์สินใดๆ ที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะแต่งตั งขึ น

3. ผู้สอบบัญช ี: 

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

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

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 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 กรุงเทพฯ 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 

ชื อ : นางสาว ธัญพร ตั งธโนปจัย
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 

ชื อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
ที อยู่ : 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666

และ/หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ 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 
โทรศัพท ์027862222 โทรสาร 027862377

หรือบุคคลอื นใดที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที บริษัทจัดการแต่งตั งขึ น

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน

2. หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุนรวม คําขอเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายคืน หน่วยลงทุน หรือ
เอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่าย หรือเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ และหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมไว้ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(3) รับเอกสารการสั งซื อหรือคําขอเปิดบัญชี หรือใบคําสั งซื อ หรือใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งสับเปลี ยน หรือเอก
สารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
(4) ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของการกรอกคําขอเปิดบัญชี เอกสารการสั งซื อ ใบคําสั งซื อ และเอกสารอื นๆ
ที เกี ยวข้อง
(5) ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอเปิดบัญชีทั งหมดว่าถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริง
(6) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อ ทั งนี ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(7) ส่งมอบบัตรประจําตัวผู้ถือหน่วยลงทุน และรหัสประจําตัว (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นคําขอใช้บริการกองทุนรวมกับ
บริษัทจัดการ
(8) คืนเงินค่าซื อหรือสั งซื อหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(9) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน รวมทั งข้อมูลและเอกสารอัน
จําเป็น รวมทั งให้ความร่วมมือในการแจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
เมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด
(10) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น
(11) ปฏิบัติหน้าที ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

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

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

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

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามหลักเกณฑ์และวิธี
การที กําหนดไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ของส่วนที  1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
(2) ขั นตอนในการโอนหน่วยลงทุน
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกใบคําขอโอนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมชําระค่าโอนตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที สํานักงานของบริษัทจัดการ
(ข) ในกรณีที ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั งยื นเอกสารที เกี ยวข้องตามรายละเอียดที ระบุไว้ในใบเปิดบัญชี และส่งมอบให้กับบริษัทจัดการ
(ค) บริษัทจัดการจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั งหมด และส่งมอบเอกสารใบตอบรับคําขอโอนให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นหลักฐาน
(ง) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดทําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนและนําส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทันทีที การบันทึกข้อมูลการโอนเสร็จสิ นลง

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลง
ทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลง
ทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ในกรณีของกองทุนที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการใดๆจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(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
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้บริษัทจัดการทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมี
มติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ แล้วแต่กรณี ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ
เรื อง "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในหนังสือชี ชวน
ส่วนโครงการ
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 อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในข้อ 21 “การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน” ในส่วนที  2 ของข้อผูกพัน

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนรวมไปจํานําได้ตามกฎหมาย แต่ทั งนี นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะรับ
จดทะเบียนการจํานําให้แก่ผู้รับจํานําเฉพาะที เป็นสถาบันการเงิน และหน่วยงานของราชการเท่านั น

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไป จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

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 : 

 ใบหน่วยลงทุน
 ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
 อื นๆ

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

บริษัทจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ งเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นเพิ มเติมได้ โดยจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) เมื อสิ นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื อจัดส่งให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือภายใน
5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายหลังการเสนอขายครั งแรก
ทั งนี เอกสารหลักฐานต่างๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นผู้มอบให้และ/หรือ ช่อง
ทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะ
จดแจ้งชื อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขาย
คืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน
เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการสั งซื อและ/หรือ
ขายคืนหน่วยลงทุน ดังนั นบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที เป็นปัจจุบันและถูกต้อง พร้อมทั งดําเนินการ
ให้มีการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเพื อเป็นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อทางไปรษณีย์และ/หรือ
ช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(3) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(4) ในกรณีที บัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อใช้บริการเป็นเวลานาน
ติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดๆ

14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการบันทึกชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุน และใน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(2) นายทะเบียนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื อยืนยันการทํารายการซื อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื อนาย
ทะเบียนได้ดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนของท่าน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการออกสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะกลุ่มก่อน โดยบริษัทจัดการจะทําจดหมายแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ ก่อนที บริษัทจัดการเริ มให้บริการสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนของท่านบันทึกรายการซื อขายหน่วยลงทุนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอาข้อมูลที บันทึกไว้ในระบบนาย
ทะเบียนเป็นข้อมูลที ถูกต้อง
(4) ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื อนไข
ต่างๆ ที เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื น สามารถ
ออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทําการ

14.2.3 ใบหน่วยลงทุน
(1) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้
บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้หลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงิน หรือกรณีพิเศษอื นๆ ทั งนี ใน
การออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทําเมื อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่านั น โดยมีขั นตอน ดังนี 
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(ข) ยื นใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน พร้อมชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
(ค) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอ
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนสําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(ง) ใบหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดซึ งจะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื อกรรมการ
ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เครื องจักรประทับ
หรือโดยวิธีอื นใดตามที กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทําได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้อง
และมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าว จะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื อโอนเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อนจึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบใบแสดงรายการ (Account Statement) ซึ งได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็น
ปัจจุบัน ณ วันทําการสุดท้ายของทุกไตรมาสตามปีปฏิทินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ณ วันดังกล่าว
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เช่นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือรูปแบบที มีการ
เปลี ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ มเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมรูปแบบและ/หรือเงื อนไขในการออก
เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการอาจจะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
กับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือ
การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื น หรือวิธีการอื นใด
ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที ได้รับผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้

อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายต่างๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานงไว้
เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

16.1 การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุน ประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
ส่วนที  1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ ไม่
สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนินการ
ของบริษัทจัดการ

กรณีกองทุนที บลจ. ได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ

เรียกร้องเป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่

สามารถชําระหนี ได1้ หรือเมื อปรากฏข้อ
เท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่า

ตราสารที ลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV
ของกองทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพ
คล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย

ราคาที สมเหตุสมผล2

1. การกําหนดให้เป็นผู้มี
สิทธิได้รับเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินอื นที ได้
จากการรับชําระหนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกราย
ที มีชื ออยู่ในทะเบียน ณ วันที 
บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่ บลจ.
ดําเนินการตาม 1.2 ก่อนแล้ว

1.2 อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ได้ ก็ได้ หรือเมื อปรากฏข้อ
เท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาด สภาพคล่อง หรือ
ไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา ที สมเหตุสม
ผล

2. การแจ้งต่อสํานักงาน ข้อมูล: ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง เงิน
สํารอง (ถ้ามี) และวันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือ
วันที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออก ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ
ไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่กรณี

ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0

3. การจัดให้มีข้อมูล จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที 
สํานักงานใหญ่ สํานักงานสาขา
ของ บลจ. และสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วย
ของกองทุน ภายในวันทําการถัด
จากวันที บลจ.แจ้งสํานักงานเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันด้วย



1 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
2 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย
ราคาที สมเหตุสมผล และการจําหน่าย จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้
ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1. บลจ. จะรับชําระ
หนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันเพื อกองทุนได้เมื อดําเนินการดังนี 
(1) ระบุรายละเอียดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นไว้ในข้อผูกพัน
(2) ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง โดยดําเนินการดังนี 
(2.1) ระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนจะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน
เป็นต้น
(2.2) ระบุเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี 
(2.3) จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(2.3.1) เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2.3.2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บลจ. จัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั น ขาดสภาพคล่อง หรือ
ไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที  2 การดําเนินการเมื อ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเพื อกองทุน

การดําเนินการ รายละเอียด

1. แจ้งข้อมูลต่อสํานักงาน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่
วันที ได้รับทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 

ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที 
บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น พร้อมทั งราย
ละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่างน้อยเกี ยวกับ
ทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สิน
อื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บลจ.ได ้
แจ้งสํานักงานตาม 1. เป็น
ระยะเวลา ≥ 30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที 
ใช้ใน การซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ.
ระบุไว้ในการประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในครั งถัดจากวันที ได้รับ
ทรัพย์สินนั นมาว่ากองทุนได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุนสามารถ
ขอดูรายละเอียดได้ที สํานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้
ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สินที 
กองทุนได้รับมาจากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

เพื อใช้ในการคํานวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคม
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณ NAV ของกอง
ทุนที มีการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 บลจ. ต้องไม่นํา
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น และเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้องนําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระ
หนี ด้วยทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

5. ดําเนินการกับทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 ให ้บลจ. จําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในโอกาสแรกที สามารถ
กระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ (เว้นแต่ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี 
ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อ
ผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดังนี 

5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นสามารถลงทุนได้ บลจ.อาจมี
ไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นไม่สามารถลงทุนได้ บลจ.
ต้องจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึง
ถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วย
ภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1. ของส่วนที  1 แล้วแต่
กรณี ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15
วันทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย
บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวไป
รวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้
จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจน
ครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระ
หนี นั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวมคํานวณเป็น NAV
ของกองทุนก็ได้ ทั งนี บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้ระบุราย
ละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้อง
เป็น 0 หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี ตามตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน ให ้บลจ. ปฏิบัติตาม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม

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 : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

ไม่มี

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 
(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท
ในวันทําการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั น
(3) หากปรากฏว่ากองทุนปลายทางที กองทุนไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

กองทุนปลายทาง หมายความว่า กองทุนที กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนซึ งมีลักษณะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์โดยครบถ้วนดังนี 
(1) เป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และให้หมายความรวมถึงกองทุนที มีลักษณะเป็นการ
ลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนไม่ว่าจะจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศและไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือ
รูปแบบอื นใด เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REIT) โครงการจัดการกองทุน (collective investment scheme)
เป็นต้น
(2) เป็นกองทุนที กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ มีการลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตาม (1) นั น

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนรวมในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

22.1.4 บริษัทจัดการจะทําการเลิกกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ตามเงื อนไขดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขาย หน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว และไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

22.1.5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเกิด
เหตุการณ์ตามเงื อนไขดังต่อไปนี 

(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถลงทุน และ/หรือเห็นว่าไม่เหมาะสมที จะลงทุนในกองทุนหลัก หรือไม่สามารถหา และ/หรือลงทุนใน
กองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการได้
อย่างเหมาะสม
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(6) กรณีที ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ มสูงขึ นมากจนส่งผลกระทบต่อกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

22.2.1 กรณีกองทุนปรากฏเหตุให้เลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 (1) (2) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เว้นแต่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น
(1) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
(2) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อ ผู้ถือหน่วยได้
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(3) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน เพื อรวบรวมเงิน
เท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ถือหน่วยโดยอัตโนมัติ
(4) ชําระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตามข้อ (3) ให้ผู้ถือหน่วยภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั น

สําหรับกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม เมื อปรากฏเหตุแห่งการเลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 (1) (2)
บริษัทจัดการดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

2 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1 ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 

(1) บลจ. จะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยไปยัง SSF
อื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม
การขายหรือรับซื อคืนหน่วยจากผู้ถือหน่วย

(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุน
ไปยัง SSF อื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยสามารถแจ้งต่อ บลจ. เพื อ
โอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื นที ผู้ถือหน่วยกําหนด และผู้ถือ
หน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยเมื อ
เป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วนดังนี 

(2.1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยเป็นครั งแรกโดย
โอนย้ายไปยัง SSF อื นที อยู่ภายใต้การจัดการของ บลจ. เดียวกัน

(2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บลจ. กําหนด
ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว บลจ. ต้องคํานึงถึงระยะเวลาที 
ผู้ถือหน่วยจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1) แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ
ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน

3 จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน

4 รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3 ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

5 ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื นตามแนวทางที 
กําหนดไว้ในข้อผูกพัน

โดยไม่ชักช้า

ทั งนี เมื อได้ดําเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุน

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงตามข้อ 22.1.1 (3) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อม
แนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้
ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดี
ที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้
ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตามข้อ 3
แล้วเสร็จ

เงื อนไขอื น : 
กรณีที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.5 และบริษัทจัดการเห็นสมควรเลิกโครงการ บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังนี 
1. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถ
ติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวันทําการ และ
2. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ และกระทําการด้วยวิธีอื นใดเพื อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลในเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ น เป็นต้น
ทั งนี บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาผ่อนผัน หรือสั งการให้บริษัทจัดการปฏิบัติเป็นอย่างอื น
ได ้ สําหรับการดําเนินการเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที มีความจําเป็นหรือสมควร

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า1

ให้บริษัทจัดการดําเนินการดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2 ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื อง
ดังกล่าว

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3 จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงิน
ฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั วสัญญาใช้
เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุน

1 ไม่ใช้กับกองทุนสําหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ

แนวทางการใช้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการกองทุนรวมในการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
อื น เมื อปรากฏเหตุเลิกกองทุนตามข้อ 22.1 (สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยช่องทางใด
ๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสํานักงานทราบภายใน 3
วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออมอื น โดยจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการ
ลงทุนเดียวกัน หรือความเสี ยงที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมเดิม หรือไปยังกองทุน
รวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีความเสี ยงต่ําสุด ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่เก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
อื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วนดังนี 
1. เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
2. เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าวบริษัท
จัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออม
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื น บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั งหมดภายใน 5 วันทําการ นับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการ
อย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าว
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

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

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

21/06/2565 ข้อผูกพัน  [0611/2560] หน้า 6 / 20



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 
โทรศัพท ์027862222 โทรสาร 027862377 

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  23A, 25 Floor, Asia Centre Building, 173/2730, 3233 
South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon, 
Bangkok 10120, Thailand 
Tel : +66 2786 2222   Fax : +66 2786 2377 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของบริษัทจัดการ
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายในการเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนในกรณีที บริษัทจัดการเป็นนาย
ทะเบียนของกองทุนรวมเอง และค่าธรรมเนียมในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
(1) จําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่สถาบัน หรือประชาชนทั วไปในราคาที กําหนดไว้ในรายละเอียดของโครงการซึ งได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที กําหนดไว้ในหนังสือชี ชวน
(2) สั งให้โอน สั งให้เปลี ยนแปลง สั งให้ซื อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมภายใน
ขอบเขตแห่งอํานาจของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดไว้
(3) เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้น หรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็น เพื อรักษาไว้ซึ ง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(4) แต่งตั งและถอดถอนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(5) จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์
(6) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวม โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื อมีการยุติหรือเลิกกองทุนรวม
(7) แต่งตั งและถอดถอนนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
(8) แต่งตั งและถอดถอนที ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) 
(9) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีจัดการเกี ยวกับการเพิ มวันเวลาทําการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบัติที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(10) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
(11) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ตามที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที มุ่งหมายจะลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม
(12) สั งจ่ายค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นแก่กองทุนรวมตามที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุน
รวม” โดยหักจากกองทุนรวมตามอัตราที ระบุไว้ในโครงการ
(13) แก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการตามที กําหนดไว้ในหัวข้อ “วิธีการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ” 
(14) ดําเนินการตามโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ งได้รับอนุมัติตลอดจนข้อผูกพันที ทําไว้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
หนังสือชี ชวนอย่างเคร่งครัด
(15) จัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนรวม ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบ ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(16) แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการแต่งตั ง หรือเปลี ยนแปลงบุคคลหรือนิติบุคคลที เกี ยวข้องกับการ
จัดการกองทุนรวมที กําหนดไว้ในโครงการให้มีการแต่งตั ง หรือเปลี ยนแปลงภายหลังได้ ทั งนี ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที มีการแต่งตั งหรือเปลี ยนแปลง
(17) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกต่างหากจากทรัพย์สินอื นไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
(18) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
(19) จัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนําทรัพย์สินของกองทุนรวมไปลงทุน และนําผลประโยชน์ดังกล่าวฝากไว้กับผู้
ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
(20) จัดให้นายทะเบียนออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที กําหนดไว้ในโครงการ
(21) ไม่กระทําการใดๆ อันมีลักษณะที อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(22) ไม่กู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ แก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
(23) จัดทําหนังสือชี ชวนกองทุนรวมใหม่ทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี
บัญชี ทั งนี ให้สอดคล้องกับประกาศที เกี ยวข้อง และจัดสําเนาให้เมื อร้องขอ
(24) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
(25) ยื นคําขอแก้ไขเพิ มเติมทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนภายในวันที ยี สิบของเดือนถัดไป ในกรณีที มี
การจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเพิ มเติม โดยบริษัทจัดการนําส่งรายงานดังกล่าวผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของ
สํานักงาน
(26) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามกองทุนรวม ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย
(27) ยกเลิกกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” 
(28) เมื อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และผู้ชําระบัญชีจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการจะรับมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานทั งหมดของกองทุนรวม และเก็บรักษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับตั งแต่
วันถัดจากวันจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
(29) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุถึงซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(30) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(31) ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และที จะมีแก้ไขเพิ มเติมต่อไปที กําหนดให้เป็น
หน้าที ของบริษัทจัดการ

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 : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย ์(ธล.) ชั น 19 
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ 024703200 โทรสาร 0247019667 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวม สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) ฟ้องร้องบริษัทจัดการแทน และเพื อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ
“หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์” 

2. หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งที มีอยู่
ในปัจจุบันและที จะมีแก้ไขเพิ มเติมในอนาคตโดยเคร่งครัด
(2) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน รวมถึงการรับเงินต่างๆ
ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื อหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี ยจากหลัก
ทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ และเงินอื นใดของกองทุน และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชี
ทรัพย์สินของกองทุน พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(3) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่ายจ่ายโอน และแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว
(4) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้
(5) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(6) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวม เพื อผลประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล การ
รับดอกเบี ย การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุน
รวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นแทน
กองทุนรวม
(7) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือสถานะหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่างทําการปิดโอน
ในชื อของกองทุนรวมเพื อประโยชน์ของกองทุนรวม

(8) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ
(8.1) รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวัน และคํานวณดอกเบี ยค้าง
รับ
(8.2) รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทของ หลักทรัพย์ และตามสถานภาพของหลัก
ทรัพย์ พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ
(8.3) รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์
(8.4) รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน
(8.5) รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม
(9) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และการคํานวณหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออก
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที 
บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองเมื อเห็นว่าถูกต้องแล้ว
(10) รับรองรายงานการแก้ไขมูลค่า หรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคา ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ที กําหนด โดยสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(11) ทําการรับรองในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื องมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น จาก
ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
(12) ทําการรับรองรายละเอียดโครงการที แก้ไขเพิ มเติม ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือสํานักงานกําหนด
(13) ทําการรับรองผลการนับมติ ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ
80 
(14) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที 
วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติ ทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(15) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลักฐาน
ที ได้ให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลันทุกครั งที บริษัทจัดการ
เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื อ
เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(16) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เมื อเห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถ
จําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(17) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได ้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน
เงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้
(18) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรในการทําธุรกรรมเพื อกองทุนรวมกับบุคคลที เกี ยวข้อง โดย
ธุรกรรมนั นไม่มีราคาตลาดหรือใช้ราคาอื นที ไม่เป็นไปตามราคาตลาด ก่อนการทําธุรกรรมในแต่ละครั ง
(19) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี 
(20) ให้ความเห็นเกี ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการ เพื อประกอบกับข้อมูลอื นๆ ที บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาใน
การจัดทํารายงานดังต่อไปนี 
(20.1) รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัด
จากวันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว
(20.2) รายงานทุกรอบปีบัญชี โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ นปีบัญชีนั น
(21) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติการให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการ มาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวทั งในปัจจุบันและที จะแก้ไขเพิ มเติมในอนาคต
โดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงาน
เกี ยวกับเรื องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึง
เหตุการณ์ดังกล่าว
(22) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบ ในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว
(23) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(24) ในกรณีที มีการยกเลิกโครงการ เมื อยกเลิกโครงการแล้วหน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดเมื อผู้ชําระบัญชีได้จดทะเบียน
เลิกกองทุนรวม กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที การชําระบัญชี
ยังไม่สิ นสุดผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติหน้าที ต่างๆ ดังนี 
(24.1) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
(24.2) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และประกาศคณะกรมการ ก.ล.ต. เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม ในกรณีที ผู้ชําระ
บัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตราดังกล่าว
จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า
(25) หน้าที อื นใดที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน หรือตามที กฏหมายเกี ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฏ
หมาย ก.ล.ต. กําหนด โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งที มีอยู่ในปัจจุบันและที จะแก้ไขเพิ มเติมในอนาคต
(26) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทําสัญญาแต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ซึ งมีคุณสมบัติตามหลัก
เกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที ฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน

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 ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ภายใต้เงื อนไขเมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ งหรือทั งหมด ดังต่อไปนี ทั งนี บริษัท
จัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้
บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์อาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วง
หน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื น
ใดอันจะมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์มากกว่าภาระหน้าที ที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
(5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผล
ประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน
(6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะสั งการเป็นอย่างอื น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้แก้ไขเสร็จสิ น แต่หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูก
ต้องภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน

ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลงตามข้อใดข้อหนึ งของเรื อง “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ผู้ดูแลผล
ประโยชน์นั นจะต้องทําหน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสาร
หลักฐานทั งหมดของกองทุนรวมนั น ตลอดจนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลาย
เป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ น และผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันที
ทั งนี ภายในระยะเวลาอันสมควร เว้นแต่บริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย ์(ธล.) ชั น 19 
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ 024703200 โทรสาร 0247019667 
หรือผู้รับฝากทรัพย์สินใดๆ ที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะแต่งตั งขึ น

3. ผู้สอบบัญช ี: 

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

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

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 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 กรุงเทพฯ 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 

ชื อ : นางสาว ธัญพร ตั งธโนปจัย
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 

ชื อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
ที อยู่ : 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666

และ/หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ 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 
โทรศัพท ์027862222 โทรสาร 027862377

หรือบุคคลอื นใดที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที บริษัทจัดการแต่งตั งขึ น

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน

2. หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุนรวม คําขอเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายคืน หน่วยลงทุน หรือ
เอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่าย หรือเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ และหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมไว้ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(3) รับเอกสารการสั งซื อหรือคําขอเปิดบัญชี หรือใบคําสั งซื อ หรือใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งสับเปลี ยน หรือเอก
สารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
(4) ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของการกรอกคําขอเปิดบัญชี เอกสารการสั งซื อ ใบคําสั งซื อ และเอกสารอื นๆ
ที เกี ยวข้อง
(5) ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอเปิดบัญชีทั งหมดว่าถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริง
(6) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อ ทั งนี ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(7) ส่งมอบบัตรประจําตัวผู้ถือหน่วยลงทุน และรหัสประจําตัว (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นคําขอใช้บริการกองทุนรวมกับ
บริษัทจัดการ
(8) คืนเงินค่าซื อหรือสั งซื อหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(9) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน รวมทั งข้อมูลและเอกสารอัน
จําเป็น รวมทั งให้ความร่วมมือในการแจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
เมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด
(10) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น
(11) ปฏิบัติหน้าที ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

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

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

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

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามหลักเกณฑ์และวิธี
การที กําหนดไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ของส่วนที  1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
(2) ขั นตอนในการโอนหน่วยลงทุน
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกใบคําขอโอนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมชําระค่าโอนตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที สํานักงานของบริษัทจัดการ
(ข) ในกรณีที ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั งยื นเอกสารที เกี ยวข้องตามรายละเอียดที ระบุไว้ในใบเปิดบัญชี และส่งมอบให้กับบริษัทจัดการ
(ค) บริษัทจัดการจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั งหมด และส่งมอบเอกสารใบตอบรับคําขอโอนให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นหลักฐาน
(ง) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดทําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนและนําส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทันทีที การบันทึกข้อมูลการโอนเสร็จสิ นลง

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลง
ทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลง
ทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ในกรณีของกองทุนที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการใดๆจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(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
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้บริษัทจัดการทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมี
มติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ แล้วแต่กรณี ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ
เรื อง "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในหนังสือชี ชวน
ส่วนโครงการ
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 อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในข้อ 21 “การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน” ในส่วนที  2 ของข้อผูกพัน

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนรวมไปจํานําได้ตามกฎหมาย แต่ทั งนี นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะรับ
จดทะเบียนการจํานําให้แก่ผู้รับจํานําเฉพาะที เป็นสถาบันการเงิน และหน่วยงานของราชการเท่านั น

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไป จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

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 : 

 ใบหน่วยลงทุน
 ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
 อื นๆ

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

บริษัทจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ งเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นเพิ มเติมได้ โดยจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) เมื อสิ นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื อจัดส่งให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือภายใน
5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายหลังการเสนอขายครั งแรก
ทั งนี เอกสารหลักฐานต่างๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นผู้มอบให้และ/หรือ ช่อง
ทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะ
จดแจ้งชื อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขาย
คืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน
เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการสั งซื อและ/หรือ
ขายคืนหน่วยลงทุน ดังนั นบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที เป็นปัจจุบันและถูกต้อง พร้อมทั งดําเนินการ
ให้มีการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเพื อเป็นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อทางไปรษณีย์และ/หรือ
ช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(3) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(4) ในกรณีที บัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อใช้บริการเป็นเวลานาน
ติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดๆ

14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการบันทึกชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุน และใน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(2) นายทะเบียนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื อยืนยันการทํารายการซื อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื อนาย
ทะเบียนได้ดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนของท่าน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการออกสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะกลุ่มก่อน โดยบริษัทจัดการจะทําจดหมายแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ ก่อนที บริษัทจัดการเริ มให้บริการสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนของท่านบันทึกรายการซื อขายหน่วยลงทุนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอาข้อมูลที บันทึกไว้ในระบบนาย
ทะเบียนเป็นข้อมูลที ถูกต้อง
(4) ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื อนไข
ต่างๆ ที เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื น สามารถ
ออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทําการ

14.2.3 ใบหน่วยลงทุน
(1) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้
บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้หลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงิน หรือกรณีพิเศษอื นๆ ทั งนี ใน
การออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทําเมื อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่านั น โดยมีขั นตอน ดังนี 
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(ข) ยื นใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน พร้อมชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
(ค) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอ
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนสําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(ง) ใบหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดซึ งจะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื อกรรมการ
ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เครื องจักรประทับ
หรือโดยวิธีอื นใดตามที กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทําได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้อง
และมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าว จะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื อโอนเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อนจึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบใบแสดงรายการ (Account Statement) ซึ งได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็น
ปัจจุบัน ณ วันทําการสุดท้ายของทุกไตรมาสตามปีปฏิทินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ณ วันดังกล่าว
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เช่นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือรูปแบบที มีการ
เปลี ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ มเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมรูปแบบและ/หรือเงื อนไขในการออก
เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการอาจจะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
กับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือ
การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื น หรือวิธีการอื นใด
ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที ได้รับผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้

อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายต่างๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานงไว้
เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

16.1 การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุน ประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
ส่วนที  1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ ไม่
สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนินการ
ของบริษัทจัดการ

กรณีกองทุนที บลจ. ได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ

เรียกร้องเป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่

สามารถชําระหนี ได1้ หรือเมื อปรากฏข้อ
เท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่า

ตราสารที ลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV
ของกองทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพ
คล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย

ราคาที สมเหตุสมผล2

1. การกําหนดให้เป็นผู้มี
สิทธิได้รับเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินอื นที ได้
จากการรับชําระหนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกราย
ที มีชื ออยู่ในทะเบียน ณ วันที 
บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่ บลจ.
ดําเนินการตาม 1.2 ก่อนแล้ว

1.2 อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ได้ ก็ได้ หรือเมื อปรากฏข้อ
เท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาด สภาพคล่อง หรือ
ไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา ที สมเหตุสม
ผล

2. การแจ้งต่อสํานักงาน ข้อมูล: ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง เงิน
สํารอง (ถ้ามี) และวันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือ
วันที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออก ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ
ไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่กรณี

ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0

3. การจัดให้มีข้อมูล จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที 
สํานักงานใหญ่ สํานักงานสาขา
ของ บลจ. และสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วย
ของกองทุน ภายในวันทําการถัด
จากวันที บลจ.แจ้งสํานักงานเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันด้วย



1 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
2 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย
ราคาที สมเหตุสมผล และการจําหน่าย จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้
ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1. บลจ. จะรับชําระ
หนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันเพื อกองทุนได้เมื อดําเนินการดังนี 
(1) ระบุรายละเอียดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นไว้ในข้อผูกพัน
(2) ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง โดยดําเนินการดังนี 
(2.1) ระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนจะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน
เป็นต้น
(2.2) ระบุเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี 
(2.3) จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(2.3.1) เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2.3.2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บลจ. จัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั น ขาดสภาพคล่อง หรือ
ไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที  2 การดําเนินการเมื อ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเพื อกองทุน

การดําเนินการ รายละเอียด

1. แจ้งข้อมูลต่อสํานักงาน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่
วันที ได้รับทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 

ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที 
บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น พร้อมทั งราย
ละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่างน้อยเกี ยวกับ
ทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สิน
อื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บลจ.ได ้
แจ้งสํานักงานตาม 1. เป็น
ระยะเวลา ≥ 30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที 
ใช้ใน การซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ.
ระบุไว้ในการประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในครั งถัดจากวันที ได้รับ
ทรัพย์สินนั นมาว่ากองทุนได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุนสามารถ
ขอดูรายละเอียดได้ที สํานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้
ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สินที 
กองทุนได้รับมาจากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

เพื อใช้ในการคํานวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคม
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณ NAV ของกอง
ทุนที มีการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 บลจ. ต้องไม่นํา
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น และเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้องนําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระ
หนี ด้วยทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

5. ดําเนินการกับทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 ให ้บลจ. จําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในโอกาสแรกที สามารถ
กระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ (เว้นแต่ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี 
ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อ
ผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดังนี 

5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นสามารถลงทุนได้ บลจ.อาจมี
ไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นไม่สามารถลงทุนได้ บลจ.
ต้องจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึง
ถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วย
ภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1. ของส่วนที  1 แล้วแต่
กรณี ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15
วันทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย
บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวไป
รวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้
จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจน
ครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระ
หนี นั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวมคํานวณเป็น NAV
ของกองทุนก็ได้ ทั งนี บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้ระบุราย
ละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้อง
เป็น 0 หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี ตามตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน ให ้บลจ. ปฏิบัติตาม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม

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 : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

ไม่มี

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 
(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท
ในวันทําการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั น
(3) หากปรากฏว่ากองทุนปลายทางที กองทุนไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

กองทุนปลายทาง หมายความว่า กองทุนที กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนซึ งมีลักษณะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์โดยครบถ้วนดังนี 
(1) เป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และให้หมายความรวมถึงกองทุนที มีลักษณะเป็นการ
ลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนไม่ว่าจะจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศและไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือ
รูปแบบอื นใด เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REIT) โครงการจัดการกองทุน (collective investment scheme)
เป็นต้น
(2) เป็นกองทุนที กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ มีการลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตาม (1) นั น

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนรวมในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

22.1.4 บริษัทจัดการจะทําการเลิกกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ตามเงื อนไขดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขาย หน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว และไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

22.1.5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเกิด
เหตุการณ์ตามเงื อนไขดังต่อไปนี 

(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถลงทุน และ/หรือเห็นว่าไม่เหมาะสมที จะลงทุนในกองทุนหลัก หรือไม่สามารถหา และ/หรือลงทุนใน
กองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการได้
อย่างเหมาะสม
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(6) กรณีที ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ มสูงขึ นมากจนส่งผลกระทบต่อกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

22.2.1 กรณีกองทุนปรากฏเหตุให้เลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 (1) (2) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เว้นแต่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น
(1) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
(2) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อ ผู้ถือหน่วยได้
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(3) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน เพื อรวบรวมเงิน
เท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ถือหน่วยโดยอัตโนมัติ
(4) ชําระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตามข้อ (3) ให้ผู้ถือหน่วยภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั น

สําหรับกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม เมื อปรากฏเหตุแห่งการเลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 (1) (2)
บริษัทจัดการดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

2 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1 ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 

(1) บลจ. จะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยไปยัง SSF
อื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม
การขายหรือรับซื อคืนหน่วยจากผู้ถือหน่วย

(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุน
ไปยัง SSF อื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยสามารถแจ้งต่อ บลจ. เพื อ
โอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื นที ผู้ถือหน่วยกําหนด และผู้ถือ
หน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยเมื อ
เป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วนดังนี 

(2.1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยเป็นครั งแรกโดย
โอนย้ายไปยัง SSF อื นที อยู่ภายใต้การจัดการของ บลจ. เดียวกัน

(2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บลจ. กําหนด
ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว บลจ. ต้องคํานึงถึงระยะเวลาที 
ผู้ถือหน่วยจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1) แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ
ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน

3 จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน

4 รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3 ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

5 ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื นตามแนวทางที 
กําหนดไว้ในข้อผูกพัน

โดยไม่ชักช้า

ทั งนี เมื อได้ดําเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุน

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงตามข้อ 22.1.1 (3) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อม
แนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้
ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดี
ที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้
ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตามข้อ 3
แล้วเสร็จ

เงื อนไขอื น : 
กรณีที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.5 และบริษัทจัดการเห็นสมควรเลิกโครงการ บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังนี 
1. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถ
ติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวันทําการ และ
2. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ และกระทําการด้วยวิธีอื นใดเพื อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลในเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ น เป็นต้น
ทั งนี บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาผ่อนผัน หรือสั งการให้บริษัทจัดการปฏิบัติเป็นอย่างอื น
ได ้ สําหรับการดําเนินการเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที มีความจําเป็นหรือสมควร

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า1

ให้บริษัทจัดการดําเนินการดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2 ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื อง
ดังกล่าว

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3 จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงิน
ฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั วสัญญาใช้
เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุน

1 ไม่ใช้กับกองทุนสําหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ

แนวทางการใช้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการกองทุนรวมในการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
อื น เมื อปรากฏเหตุเลิกกองทุนตามข้อ 22.1 (สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยช่องทางใด
ๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสํานักงานทราบภายใน 3
วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออมอื น โดยจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการ
ลงทุนเดียวกัน หรือความเสี ยงที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมเดิม หรือไปยังกองทุน
รวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีความเสี ยงต่ําสุด ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่เก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
อื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วนดังนี 
1. เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
2. เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าวบริษัท
จัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออม
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื น บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั งหมดภายใน 5 วันทําการ นับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการ
อย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าว
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

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

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

21/06/2565 ข้อผูกพัน  [0611/2560] หน้า 7 / 20



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 
โทรศัพท ์027862222 โทรสาร 027862377 

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  23A, 25 Floor, Asia Centre Building, 173/2730, 3233 
South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon, 
Bangkok 10120, Thailand 
Tel : +66 2786 2222   Fax : +66 2786 2377 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของบริษัทจัดการ
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายในการเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนในกรณีที บริษัทจัดการเป็นนาย
ทะเบียนของกองทุนรวมเอง และค่าธรรมเนียมในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
(1) จําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่สถาบัน หรือประชาชนทั วไปในราคาที กําหนดไว้ในรายละเอียดของโครงการซึ งได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที กําหนดไว้ในหนังสือชี ชวน
(2) สั งให้โอน สั งให้เปลี ยนแปลง สั งให้ซื อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมภายใน
ขอบเขตแห่งอํานาจของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดไว้
(3) เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้น หรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็น เพื อรักษาไว้ซึ ง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(4) แต่งตั งและถอดถอนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(5) จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์
(6) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวม โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื อมีการยุติหรือเลิกกองทุนรวม
(7) แต่งตั งและถอดถอนนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
(8) แต่งตั งและถอดถอนที ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) 
(9) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีจัดการเกี ยวกับการเพิ มวันเวลาทําการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบัติที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(10) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
(11) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ตามที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที มุ่งหมายจะลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม
(12) สั งจ่ายค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นแก่กองทุนรวมตามที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุน
รวม” โดยหักจากกองทุนรวมตามอัตราที ระบุไว้ในโครงการ
(13) แก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการตามที กําหนดไว้ในหัวข้อ “วิธีการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ” 
(14) ดําเนินการตามโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ งได้รับอนุมัติตลอดจนข้อผูกพันที ทําไว้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
หนังสือชี ชวนอย่างเคร่งครัด
(15) จัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนรวม ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบ ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(16) แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการแต่งตั ง หรือเปลี ยนแปลงบุคคลหรือนิติบุคคลที เกี ยวข้องกับการ
จัดการกองทุนรวมที กําหนดไว้ในโครงการให้มีการแต่งตั ง หรือเปลี ยนแปลงภายหลังได้ ทั งนี ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที มีการแต่งตั งหรือเปลี ยนแปลง
(17) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกต่างหากจากทรัพย์สินอื นไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
(18) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
(19) จัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนําทรัพย์สินของกองทุนรวมไปลงทุน และนําผลประโยชน์ดังกล่าวฝากไว้กับผู้
ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
(20) จัดให้นายทะเบียนออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที กําหนดไว้ในโครงการ
(21) ไม่กระทําการใดๆ อันมีลักษณะที อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(22) ไม่กู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ แก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
(23) จัดทําหนังสือชี ชวนกองทุนรวมใหม่ทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี
บัญชี ทั งนี ให้สอดคล้องกับประกาศที เกี ยวข้อง และจัดสําเนาให้เมื อร้องขอ
(24) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
(25) ยื นคําขอแก้ไขเพิ มเติมทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนภายในวันที ยี สิบของเดือนถัดไป ในกรณีที มี
การจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเพิ มเติม โดยบริษัทจัดการนําส่งรายงานดังกล่าวผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของ
สํานักงาน
(26) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามกองทุนรวม ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย
(27) ยกเลิกกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” 
(28) เมื อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และผู้ชําระบัญชีจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการจะรับมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานทั งหมดของกองทุนรวม และเก็บรักษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับตั งแต่
วันถัดจากวันจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
(29) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุถึงซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(30) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(31) ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และที จะมีแก้ไขเพิ มเติมต่อไปที กําหนดให้เป็น
หน้าที ของบริษัทจัดการ

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 : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย ์(ธล.) ชั น 19 
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ 024703200 โทรสาร 0247019667 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวม สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) ฟ้องร้องบริษัทจัดการแทน และเพื อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ
“หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์” 

2. หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งที มีอยู่
ในปัจจุบันและที จะมีแก้ไขเพิ มเติมในอนาคตโดยเคร่งครัด
(2) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน รวมถึงการรับเงินต่างๆ
ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื อหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี ยจากหลัก
ทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ และเงินอื นใดของกองทุน และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชี
ทรัพย์สินของกองทุน พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(3) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่ายจ่ายโอน และแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว
(4) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้
(5) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(6) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวม เพื อผลประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล การ
รับดอกเบี ย การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุน
รวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นแทน
กองทุนรวม
(7) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือสถานะหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่างทําการปิดโอน
ในชื อของกองทุนรวมเพื อประโยชน์ของกองทุนรวม

(8) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ
(8.1) รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวัน และคํานวณดอกเบี ยค้าง
รับ
(8.2) รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทของ หลักทรัพย์ และตามสถานภาพของหลัก
ทรัพย์ พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ
(8.3) รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์
(8.4) รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน
(8.5) รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม
(9) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และการคํานวณหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออก
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที 
บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองเมื อเห็นว่าถูกต้องแล้ว
(10) รับรองรายงานการแก้ไขมูลค่า หรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคา ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ที กําหนด โดยสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(11) ทําการรับรองในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื องมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น จาก
ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
(12) ทําการรับรองรายละเอียดโครงการที แก้ไขเพิ มเติม ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือสํานักงานกําหนด
(13) ทําการรับรองผลการนับมติ ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ
80 
(14) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที 
วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติ ทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(15) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลักฐาน
ที ได้ให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลันทุกครั งที บริษัทจัดการ
เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื อ
เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(16) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เมื อเห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถ
จําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(17) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได ้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน
เงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้
(18) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรในการทําธุรกรรมเพื อกองทุนรวมกับบุคคลที เกี ยวข้อง โดย
ธุรกรรมนั นไม่มีราคาตลาดหรือใช้ราคาอื นที ไม่เป็นไปตามราคาตลาด ก่อนการทําธุรกรรมในแต่ละครั ง
(19) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี 
(20) ให้ความเห็นเกี ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการ เพื อประกอบกับข้อมูลอื นๆ ที บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาใน
การจัดทํารายงานดังต่อไปนี 
(20.1) รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัด
จากวันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว
(20.2) รายงานทุกรอบปีบัญชี โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ นปีบัญชีนั น
(21) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติการให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการ มาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวทั งในปัจจุบันและที จะแก้ไขเพิ มเติมในอนาคต
โดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงาน
เกี ยวกับเรื องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึง
เหตุการณ์ดังกล่าว
(22) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบ ในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว
(23) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(24) ในกรณีที มีการยกเลิกโครงการ เมื อยกเลิกโครงการแล้วหน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดเมื อผู้ชําระบัญชีได้จดทะเบียน
เลิกกองทุนรวม กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที การชําระบัญชี
ยังไม่สิ นสุดผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติหน้าที ต่างๆ ดังนี 
(24.1) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
(24.2) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และประกาศคณะกรมการ ก.ล.ต. เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม ในกรณีที ผู้ชําระ
บัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตราดังกล่าว
จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า
(25) หน้าที อื นใดที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน หรือตามที กฏหมายเกี ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฏ
หมาย ก.ล.ต. กําหนด โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งที มีอยู่ในปัจจุบันและที จะแก้ไขเพิ มเติมในอนาคต
(26) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทําสัญญาแต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ซึ งมีคุณสมบัติตามหลัก
เกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที ฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน

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 ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ภายใต้เงื อนไขเมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ งหรือทั งหมด ดังต่อไปนี ทั งนี บริษัท
จัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้
บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์อาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วง
หน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื น
ใดอันจะมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์มากกว่าภาระหน้าที ที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
(5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผล
ประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน
(6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะสั งการเป็นอย่างอื น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้แก้ไขเสร็จสิ น แต่หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูก
ต้องภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน

ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลงตามข้อใดข้อหนึ งของเรื อง “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ผู้ดูแลผล
ประโยชน์นั นจะต้องทําหน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสาร
หลักฐานทั งหมดของกองทุนรวมนั น ตลอดจนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลาย
เป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ น และผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันที
ทั งนี ภายในระยะเวลาอันสมควร เว้นแต่บริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย ์(ธล.) ชั น 19 
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ 024703200 โทรสาร 0247019667 
หรือผู้รับฝากทรัพย์สินใดๆ ที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะแต่งตั งขึ น

3. ผู้สอบบัญช ี: 

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

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

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 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 กรุงเทพฯ 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 

ชื อ : นางสาว ธัญพร ตั งธโนปจัย
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 

ชื อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
ที อยู่ : 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666

และ/หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ 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 
โทรศัพท ์027862222 โทรสาร 027862377

หรือบุคคลอื นใดที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที บริษัทจัดการแต่งตั งขึ น

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน

2. หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุนรวม คําขอเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายคืน หน่วยลงทุน หรือ
เอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่าย หรือเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ และหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมไว้ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(3) รับเอกสารการสั งซื อหรือคําขอเปิดบัญชี หรือใบคําสั งซื อ หรือใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งสับเปลี ยน หรือเอก
สารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
(4) ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของการกรอกคําขอเปิดบัญชี เอกสารการสั งซื อ ใบคําสั งซื อ และเอกสารอื นๆ
ที เกี ยวข้อง
(5) ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอเปิดบัญชีทั งหมดว่าถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริง
(6) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อ ทั งนี ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(7) ส่งมอบบัตรประจําตัวผู้ถือหน่วยลงทุน และรหัสประจําตัว (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นคําขอใช้บริการกองทุนรวมกับ
บริษัทจัดการ
(8) คืนเงินค่าซื อหรือสั งซื อหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(9) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน รวมทั งข้อมูลและเอกสารอัน
จําเป็น รวมทั งให้ความร่วมมือในการแจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
เมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด
(10) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น
(11) ปฏิบัติหน้าที ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

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

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

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

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามหลักเกณฑ์และวิธี
การที กําหนดไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ของส่วนที  1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
(2) ขั นตอนในการโอนหน่วยลงทุน
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกใบคําขอโอนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมชําระค่าโอนตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที สํานักงานของบริษัทจัดการ
(ข) ในกรณีที ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั งยื นเอกสารที เกี ยวข้องตามรายละเอียดที ระบุไว้ในใบเปิดบัญชี และส่งมอบให้กับบริษัทจัดการ
(ค) บริษัทจัดการจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั งหมด และส่งมอบเอกสารใบตอบรับคําขอโอนให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นหลักฐาน
(ง) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดทําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนและนําส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทันทีที การบันทึกข้อมูลการโอนเสร็จสิ นลง

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลง
ทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลง
ทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ในกรณีของกองทุนที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการใดๆจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(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
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้บริษัทจัดการทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมี
มติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ แล้วแต่กรณี ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ
เรื อง "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในหนังสือชี ชวน
ส่วนโครงการ
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 อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในข้อ 21 “การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน” ในส่วนที  2 ของข้อผูกพัน

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนรวมไปจํานําได้ตามกฎหมาย แต่ทั งนี นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะรับ
จดทะเบียนการจํานําให้แก่ผู้รับจํานําเฉพาะที เป็นสถาบันการเงิน และหน่วยงานของราชการเท่านั น

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไป จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

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 : 

 ใบหน่วยลงทุน
 ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
 อื นๆ

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

บริษัทจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ งเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นเพิ มเติมได้ โดยจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) เมื อสิ นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื อจัดส่งให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือภายใน
5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายหลังการเสนอขายครั งแรก
ทั งนี เอกสารหลักฐานต่างๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นผู้มอบให้และ/หรือ ช่อง
ทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะ
จดแจ้งชื อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขาย
คืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน
เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการสั งซื อและ/หรือ
ขายคืนหน่วยลงทุน ดังนั นบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที เป็นปัจจุบันและถูกต้อง พร้อมทั งดําเนินการ
ให้มีการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเพื อเป็นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อทางไปรษณีย์และ/หรือ
ช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(3) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(4) ในกรณีที บัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อใช้บริการเป็นเวลานาน
ติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดๆ

14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการบันทึกชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุน และใน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(2) นายทะเบียนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื อยืนยันการทํารายการซื อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื อนาย
ทะเบียนได้ดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนของท่าน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการออกสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะกลุ่มก่อน โดยบริษัทจัดการจะทําจดหมายแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ ก่อนที บริษัทจัดการเริ มให้บริการสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนของท่านบันทึกรายการซื อขายหน่วยลงทุนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอาข้อมูลที บันทึกไว้ในระบบนาย
ทะเบียนเป็นข้อมูลที ถูกต้อง
(4) ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื อนไข
ต่างๆ ที เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื น สามารถ
ออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทําการ

14.2.3 ใบหน่วยลงทุน
(1) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้
บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้หลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงิน หรือกรณีพิเศษอื นๆ ทั งนี ใน
การออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทําเมื อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่านั น โดยมีขั นตอน ดังนี 
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(ข) ยื นใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน พร้อมชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
(ค) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอ
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนสําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(ง) ใบหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดซึ งจะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื อกรรมการ
ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เครื องจักรประทับ
หรือโดยวิธีอื นใดตามที กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทําได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้อง
และมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าว จะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื อโอนเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อนจึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบใบแสดงรายการ (Account Statement) ซึ งได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็น
ปัจจุบัน ณ วันทําการสุดท้ายของทุกไตรมาสตามปีปฏิทินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ณ วันดังกล่าว
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เช่นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือรูปแบบที มีการ
เปลี ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ มเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมรูปแบบและ/หรือเงื อนไขในการออก
เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการอาจจะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
กับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือ
การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื น หรือวิธีการอื นใด
ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที ได้รับผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้

อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายต่างๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานงไว้
เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

16.1 การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุน ประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
ส่วนที  1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ ไม่
สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนินการ
ของบริษัทจัดการ

กรณีกองทุนที บลจ. ได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ

เรียกร้องเป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่

สามารถชําระหนี ได1้ หรือเมื อปรากฏข้อ
เท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่า

ตราสารที ลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV
ของกองทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพ
คล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย

ราคาที สมเหตุสมผล2

1. การกําหนดให้เป็นผู้มี
สิทธิได้รับเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินอื นที ได้
จากการรับชําระหนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกราย
ที มีชื ออยู่ในทะเบียน ณ วันที 
บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่ บลจ.
ดําเนินการตาม 1.2 ก่อนแล้ว

1.2 อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ได้ ก็ได้ หรือเมื อปรากฏข้อ
เท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาด สภาพคล่อง หรือ
ไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา ที สมเหตุสม
ผล

2. การแจ้งต่อสํานักงาน ข้อมูล: ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง เงิน
สํารอง (ถ้ามี) และวันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือ
วันที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออก ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ
ไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่กรณี

ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0

3. การจัดให้มีข้อมูล จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที 
สํานักงานใหญ่ สํานักงานสาขา
ของ บลจ. และสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วย
ของกองทุน ภายในวันทําการถัด
จากวันที บลจ.แจ้งสํานักงานเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันด้วย



1 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
2 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย
ราคาที สมเหตุสมผล และการจําหน่าย จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้
ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1. บลจ. จะรับชําระ
หนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันเพื อกองทุนได้เมื อดําเนินการดังนี 
(1) ระบุรายละเอียดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นไว้ในข้อผูกพัน
(2) ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง โดยดําเนินการดังนี 
(2.1) ระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนจะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน
เป็นต้น
(2.2) ระบุเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี 
(2.3) จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(2.3.1) เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2.3.2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บลจ. จัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั น ขาดสภาพคล่อง หรือ
ไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที  2 การดําเนินการเมื อ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเพื อกองทุน

การดําเนินการ รายละเอียด

1. แจ้งข้อมูลต่อสํานักงาน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่
วันที ได้รับทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 

ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที 
บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น พร้อมทั งราย
ละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่างน้อยเกี ยวกับ
ทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สิน
อื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บลจ.ได ้
แจ้งสํานักงานตาม 1. เป็น
ระยะเวลา ≥ 30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที 
ใช้ใน การซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ.
ระบุไว้ในการประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในครั งถัดจากวันที ได้รับ
ทรัพย์สินนั นมาว่ากองทุนได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุนสามารถ
ขอดูรายละเอียดได้ที สํานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้
ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สินที 
กองทุนได้รับมาจากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

เพื อใช้ในการคํานวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคม
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณ NAV ของกอง
ทุนที มีการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 บลจ. ต้องไม่นํา
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น และเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้องนําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระ
หนี ด้วยทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

5. ดําเนินการกับทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 ให ้บลจ. จําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในโอกาสแรกที สามารถ
กระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ (เว้นแต่ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี 
ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อ
ผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดังนี 

5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นสามารถลงทุนได้ บลจ.อาจมี
ไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นไม่สามารถลงทุนได้ บลจ.
ต้องจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึง
ถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วย
ภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1. ของส่วนที  1 แล้วแต่
กรณี ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15
วันทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย
บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวไป
รวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้
จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจน
ครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระ
หนี นั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวมคํานวณเป็น NAV
ของกองทุนก็ได้ ทั งนี บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้ระบุราย
ละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้อง
เป็น 0 หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี ตามตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน ให ้บลจ. ปฏิบัติตาม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม

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 : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

ไม่มี

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 
(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท
ในวันทําการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั น
(3) หากปรากฏว่ากองทุนปลายทางที กองทุนไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

กองทุนปลายทาง หมายความว่า กองทุนที กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนซึ งมีลักษณะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์โดยครบถ้วนดังนี 
(1) เป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และให้หมายความรวมถึงกองทุนที มีลักษณะเป็นการ
ลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนไม่ว่าจะจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศและไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือ
รูปแบบอื นใด เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REIT) โครงการจัดการกองทุน (collective investment scheme)
เป็นต้น
(2) เป็นกองทุนที กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ มีการลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตาม (1) นั น

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนรวมในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

22.1.4 บริษัทจัดการจะทําการเลิกกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ตามเงื อนไขดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขาย หน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว และไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

22.1.5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเกิด
เหตุการณ์ตามเงื อนไขดังต่อไปนี 

(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถลงทุน และ/หรือเห็นว่าไม่เหมาะสมที จะลงทุนในกองทุนหลัก หรือไม่สามารถหา และ/หรือลงทุนใน
กองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการได้
อย่างเหมาะสม
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(6) กรณีที ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ มสูงขึ นมากจนส่งผลกระทบต่อกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

22.2.1 กรณีกองทุนปรากฏเหตุให้เลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 (1) (2) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เว้นแต่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น
(1) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
(2) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อ ผู้ถือหน่วยได้
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(3) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน เพื อรวบรวมเงิน
เท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ถือหน่วยโดยอัตโนมัติ
(4) ชําระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตามข้อ (3) ให้ผู้ถือหน่วยภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั น

สําหรับกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม เมื อปรากฏเหตุแห่งการเลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 (1) (2)
บริษัทจัดการดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

2 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1 ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 

(1) บลจ. จะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยไปยัง SSF
อื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม
การขายหรือรับซื อคืนหน่วยจากผู้ถือหน่วย

(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุน
ไปยัง SSF อื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยสามารถแจ้งต่อ บลจ. เพื อ
โอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื นที ผู้ถือหน่วยกําหนด และผู้ถือ
หน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยเมื อ
เป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วนดังนี 

(2.1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยเป็นครั งแรกโดย
โอนย้ายไปยัง SSF อื นที อยู่ภายใต้การจัดการของ บลจ. เดียวกัน

(2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บลจ. กําหนด
ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว บลจ. ต้องคํานึงถึงระยะเวลาที 
ผู้ถือหน่วยจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1) แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ
ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน

3 จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน

4 รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3 ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

5 ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื นตามแนวทางที 
กําหนดไว้ในข้อผูกพัน

โดยไม่ชักช้า

ทั งนี เมื อได้ดําเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุน

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงตามข้อ 22.1.1 (3) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อม
แนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้
ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดี
ที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้
ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตามข้อ 3
แล้วเสร็จ

เงื อนไขอื น : 
กรณีที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.5 และบริษัทจัดการเห็นสมควรเลิกโครงการ บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังนี 
1. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถ
ติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวันทําการ และ
2. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ และกระทําการด้วยวิธีอื นใดเพื อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลในเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ น เป็นต้น
ทั งนี บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาผ่อนผัน หรือสั งการให้บริษัทจัดการปฏิบัติเป็นอย่างอื น
ได ้ สําหรับการดําเนินการเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที มีความจําเป็นหรือสมควร

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า1

ให้บริษัทจัดการดําเนินการดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2 ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื อง
ดังกล่าว

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3 จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงิน
ฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั วสัญญาใช้
เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุน

1 ไม่ใช้กับกองทุนสําหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ

แนวทางการใช้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการกองทุนรวมในการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
อื น เมื อปรากฏเหตุเลิกกองทุนตามข้อ 22.1 (สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยช่องทางใด
ๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสํานักงานทราบภายใน 3
วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออมอื น โดยจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการ
ลงทุนเดียวกัน หรือความเสี ยงที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมเดิม หรือไปยังกองทุน
รวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีความเสี ยงต่ําสุด ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่เก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
อื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วนดังนี 
1. เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
2. เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าวบริษัท
จัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออม
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื น บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั งหมดภายใน 5 วันทําการ นับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการ
อย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าว
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

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

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

21/06/2565 ข้อผูกพัน  [0611/2560] หน้า 8 / 20



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 
โทรศัพท ์027862222 โทรสาร 027862377 

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  23A, 25 Floor, Asia Centre Building, 173/2730, 3233 
South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon, 
Bangkok 10120, Thailand 
Tel : +66 2786 2222   Fax : +66 2786 2377 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของบริษัทจัดการ
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายในการเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนในกรณีที บริษัทจัดการเป็นนาย
ทะเบียนของกองทุนรวมเอง และค่าธรรมเนียมในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
(1) จําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่สถาบัน หรือประชาชนทั วไปในราคาที กําหนดไว้ในรายละเอียดของโครงการซึ งได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที กําหนดไว้ในหนังสือชี ชวน
(2) สั งให้โอน สั งให้เปลี ยนแปลง สั งให้ซื อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมภายใน
ขอบเขตแห่งอํานาจของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดไว้
(3) เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้น หรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็น เพื อรักษาไว้ซึ ง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(4) แต่งตั งและถอดถอนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(5) จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์
(6) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวม โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื อมีการยุติหรือเลิกกองทุนรวม
(7) แต่งตั งและถอดถอนนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
(8) แต่งตั งและถอดถอนที ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) 
(9) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีจัดการเกี ยวกับการเพิ มวันเวลาทําการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบัติที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(10) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
(11) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ตามที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที มุ่งหมายจะลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม
(12) สั งจ่ายค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นแก่กองทุนรวมตามที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุน
รวม” โดยหักจากกองทุนรวมตามอัตราที ระบุไว้ในโครงการ
(13) แก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการตามที กําหนดไว้ในหัวข้อ “วิธีการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ” 
(14) ดําเนินการตามโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ งได้รับอนุมัติตลอดจนข้อผูกพันที ทําไว้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
หนังสือชี ชวนอย่างเคร่งครัด
(15) จัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนรวม ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบ ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(16) แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการแต่งตั ง หรือเปลี ยนแปลงบุคคลหรือนิติบุคคลที เกี ยวข้องกับการ
จัดการกองทุนรวมที กําหนดไว้ในโครงการให้มีการแต่งตั ง หรือเปลี ยนแปลงภายหลังได้ ทั งนี ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที มีการแต่งตั งหรือเปลี ยนแปลง
(17) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกต่างหากจากทรัพย์สินอื นไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
(18) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
(19) จัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนําทรัพย์สินของกองทุนรวมไปลงทุน และนําผลประโยชน์ดังกล่าวฝากไว้กับผู้
ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
(20) จัดให้นายทะเบียนออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที กําหนดไว้ในโครงการ
(21) ไม่กระทําการใดๆ อันมีลักษณะที อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(22) ไม่กู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ แก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
(23) จัดทําหนังสือชี ชวนกองทุนรวมใหม่ทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี
บัญชี ทั งนี ให้สอดคล้องกับประกาศที เกี ยวข้อง และจัดสําเนาให้เมื อร้องขอ
(24) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
(25) ยื นคําขอแก้ไขเพิ มเติมทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนภายในวันที ยี สิบของเดือนถัดไป ในกรณีที มี
การจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเพิ มเติม โดยบริษัทจัดการนําส่งรายงานดังกล่าวผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของ
สํานักงาน
(26) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามกองทุนรวม ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย
(27) ยกเลิกกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” 
(28) เมื อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และผู้ชําระบัญชีจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการจะรับมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานทั งหมดของกองทุนรวม และเก็บรักษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับตั งแต่
วันถัดจากวันจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
(29) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุถึงซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(30) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(31) ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และที จะมีแก้ไขเพิ มเติมต่อไปที กําหนดให้เป็น
หน้าที ของบริษัทจัดการ

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 : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย ์(ธล.) ชั น 19 
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ 024703200 โทรสาร 0247019667 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวม สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) ฟ้องร้องบริษัทจัดการแทน และเพื อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ
“หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์” 

2. หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งที มีอยู่
ในปัจจุบันและที จะมีแก้ไขเพิ มเติมในอนาคตโดยเคร่งครัด
(2) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน รวมถึงการรับเงินต่างๆ
ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื อหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี ยจากหลัก
ทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ และเงินอื นใดของกองทุน และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชี
ทรัพย์สินของกองทุน พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(3) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่ายจ่ายโอน และแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว
(4) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้
(5) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(6) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวม เพื อผลประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล การ
รับดอกเบี ย การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุน
รวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นแทน
กองทุนรวม
(7) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือสถานะหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่างทําการปิดโอน
ในชื อของกองทุนรวมเพื อประโยชน์ของกองทุนรวม

(8) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ
(8.1) รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวัน และคํานวณดอกเบี ยค้าง
รับ
(8.2) รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทของ หลักทรัพย์ และตามสถานภาพของหลัก
ทรัพย์ พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ
(8.3) รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์
(8.4) รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน
(8.5) รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม
(9) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และการคํานวณหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออก
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที 
บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองเมื อเห็นว่าถูกต้องแล้ว
(10) รับรองรายงานการแก้ไขมูลค่า หรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคา ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ที กําหนด โดยสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(11) ทําการรับรองในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื องมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น จาก
ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
(12) ทําการรับรองรายละเอียดโครงการที แก้ไขเพิ มเติม ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือสํานักงานกําหนด
(13) ทําการรับรองผลการนับมติ ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ
80 
(14) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที 
วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติ ทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(15) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลักฐาน
ที ได้ให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลันทุกครั งที บริษัทจัดการ
เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื อ
เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(16) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เมื อเห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถ
จําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(17) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได ้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน
เงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้
(18) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรในการทําธุรกรรมเพื อกองทุนรวมกับบุคคลที เกี ยวข้อง โดย
ธุรกรรมนั นไม่มีราคาตลาดหรือใช้ราคาอื นที ไม่เป็นไปตามราคาตลาด ก่อนการทําธุรกรรมในแต่ละครั ง
(19) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี 
(20) ให้ความเห็นเกี ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการ เพื อประกอบกับข้อมูลอื นๆ ที บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาใน
การจัดทํารายงานดังต่อไปนี 
(20.1) รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัด
จากวันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว
(20.2) รายงานทุกรอบปีบัญชี โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ นปีบัญชีนั น
(21) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติการให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการ มาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวทั งในปัจจุบันและที จะแก้ไขเพิ มเติมในอนาคต
โดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงาน
เกี ยวกับเรื องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึง
เหตุการณ์ดังกล่าว
(22) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบ ในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว
(23) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(24) ในกรณีที มีการยกเลิกโครงการ เมื อยกเลิกโครงการแล้วหน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดเมื อผู้ชําระบัญชีได้จดทะเบียน
เลิกกองทุนรวม กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที การชําระบัญชี
ยังไม่สิ นสุดผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติหน้าที ต่างๆ ดังนี 
(24.1) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
(24.2) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และประกาศคณะกรมการ ก.ล.ต. เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม ในกรณีที ผู้ชําระ
บัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตราดังกล่าว
จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า
(25) หน้าที อื นใดที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน หรือตามที กฏหมายเกี ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฏ
หมาย ก.ล.ต. กําหนด โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งที มีอยู่ในปัจจุบันและที จะแก้ไขเพิ มเติมในอนาคต
(26) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทําสัญญาแต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ซึ งมีคุณสมบัติตามหลัก
เกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที ฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน

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 ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ภายใต้เงื อนไขเมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ งหรือทั งหมด ดังต่อไปนี ทั งนี บริษัท
จัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้
บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์อาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วง
หน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื น
ใดอันจะมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์มากกว่าภาระหน้าที ที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
(5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผล
ประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน
(6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะสั งการเป็นอย่างอื น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้แก้ไขเสร็จสิ น แต่หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูก
ต้องภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน

ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลงตามข้อใดข้อหนึ งของเรื อง “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ผู้ดูแลผล
ประโยชน์นั นจะต้องทําหน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสาร
หลักฐานทั งหมดของกองทุนรวมนั น ตลอดจนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลาย
เป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ น และผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันที
ทั งนี ภายในระยะเวลาอันสมควร เว้นแต่บริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย ์(ธล.) ชั น 19 
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ 024703200 โทรสาร 0247019667 
หรือผู้รับฝากทรัพย์สินใดๆ ที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะแต่งตั งขึ น

3. ผู้สอบบัญช ี: 

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

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

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 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 กรุงเทพฯ 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 

ชื อ : นางสาว ธัญพร ตั งธโนปจัย
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 

ชื อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
ที อยู่ : 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666

และ/หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ 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 
โทรศัพท ์027862222 โทรสาร 027862377

หรือบุคคลอื นใดที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที บริษัทจัดการแต่งตั งขึ น

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน

2. หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุนรวม คําขอเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายคืน หน่วยลงทุน หรือ
เอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่าย หรือเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ และหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมไว้ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(3) รับเอกสารการสั งซื อหรือคําขอเปิดบัญชี หรือใบคําสั งซื อ หรือใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งสับเปลี ยน หรือเอก
สารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
(4) ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของการกรอกคําขอเปิดบัญชี เอกสารการสั งซื อ ใบคําสั งซื อ และเอกสารอื นๆ
ที เกี ยวข้อง
(5) ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอเปิดบัญชีทั งหมดว่าถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริง
(6) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อ ทั งนี ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(7) ส่งมอบบัตรประจําตัวผู้ถือหน่วยลงทุน และรหัสประจําตัว (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นคําขอใช้บริการกองทุนรวมกับ
บริษัทจัดการ
(8) คืนเงินค่าซื อหรือสั งซื อหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(9) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน รวมทั งข้อมูลและเอกสารอัน
จําเป็น รวมทั งให้ความร่วมมือในการแจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
เมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด
(10) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น
(11) ปฏิบัติหน้าที ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

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

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

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

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามหลักเกณฑ์และวิธี
การที กําหนดไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ของส่วนที  1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
(2) ขั นตอนในการโอนหน่วยลงทุน
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกใบคําขอโอนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมชําระค่าโอนตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที สํานักงานของบริษัทจัดการ
(ข) ในกรณีที ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั งยื นเอกสารที เกี ยวข้องตามรายละเอียดที ระบุไว้ในใบเปิดบัญชี และส่งมอบให้กับบริษัทจัดการ
(ค) บริษัทจัดการจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั งหมด และส่งมอบเอกสารใบตอบรับคําขอโอนให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นหลักฐาน
(ง) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดทําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนและนําส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทันทีที การบันทึกข้อมูลการโอนเสร็จสิ นลง

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลง
ทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลง
ทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ในกรณีของกองทุนที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการใดๆจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(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
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้บริษัทจัดการทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมี
มติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ แล้วแต่กรณี ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ
เรื อง "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในหนังสือชี ชวน
ส่วนโครงการ
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 อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในข้อ 21 “การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน” ในส่วนที  2 ของข้อผูกพัน

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนรวมไปจํานําได้ตามกฎหมาย แต่ทั งนี นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะรับ
จดทะเบียนการจํานําให้แก่ผู้รับจํานําเฉพาะที เป็นสถาบันการเงิน และหน่วยงานของราชการเท่านั น

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไป จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

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 : 

 ใบหน่วยลงทุน
 ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
 อื นๆ

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

บริษัทจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ งเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นเพิ มเติมได้ โดยจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) เมื อสิ นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื อจัดส่งให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือภายใน
5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายหลังการเสนอขายครั งแรก
ทั งนี เอกสารหลักฐานต่างๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นผู้มอบให้และ/หรือ ช่อง
ทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะ
จดแจ้งชื อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขาย
คืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน
เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการสั งซื อและ/หรือ
ขายคืนหน่วยลงทุน ดังนั นบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที เป็นปัจจุบันและถูกต้อง พร้อมทั งดําเนินการ
ให้มีการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเพื อเป็นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อทางไปรษณีย์และ/หรือ
ช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(3) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(4) ในกรณีที บัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อใช้บริการเป็นเวลานาน
ติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดๆ

14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการบันทึกชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุน และใน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(2) นายทะเบียนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื อยืนยันการทํารายการซื อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื อนาย
ทะเบียนได้ดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนของท่าน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการออกสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะกลุ่มก่อน โดยบริษัทจัดการจะทําจดหมายแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ ก่อนที บริษัทจัดการเริ มให้บริการสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนของท่านบันทึกรายการซื อขายหน่วยลงทุนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอาข้อมูลที บันทึกไว้ในระบบนาย
ทะเบียนเป็นข้อมูลที ถูกต้อง
(4) ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื อนไข
ต่างๆ ที เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื น สามารถ
ออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทําการ

14.2.3 ใบหน่วยลงทุน
(1) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้
บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้หลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงิน หรือกรณีพิเศษอื นๆ ทั งนี ใน
การออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทําเมื อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่านั น โดยมีขั นตอน ดังนี 
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(ข) ยื นใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน พร้อมชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
(ค) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอ
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนสําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(ง) ใบหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดซึ งจะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื อกรรมการ
ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เครื องจักรประทับ
หรือโดยวิธีอื นใดตามที กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทําได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้อง
และมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าว จะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื อโอนเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อนจึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบใบแสดงรายการ (Account Statement) ซึ งได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็น
ปัจจุบัน ณ วันทําการสุดท้ายของทุกไตรมาสตามปีปฏิทินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ณ วันดังกล่าว
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เช่นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือรูปแบบที มีการ
เปลี ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ มเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมรูปแบบและ/หรือเงื อนไขในการออก
เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการอาจจะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
กับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือ
การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื น หรือวิธีการอื นใด
ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที ได้รับผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้

อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายต่างๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานงไว้
เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

16.1 การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุน ประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
ส่วนที  1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ ไม่
สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนินการ
ของบริษัทจัดการ

กรณีกองทุนที บลจ. ได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ

เรียกร้องเป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่

สามารถชําระหนี ได1้ หรือเมื อปรากฏข้อ
เท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่า

ตราสารที ลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV
ของกองทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพ
คล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย

ราคาที สมเหตุสมผล2

1. การกําหนดให้เป็นผู้มี
สิทธิได้รับเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินอื นที ได้
จากการรับชําระหนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกราย
ที มีชื ออยู่ในทะเบียน ณ วันที 
บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่ บลจ.
ดําเนินการตาม 1.2 ก่อนแล้ว

1.2 อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ได้ ก็ได้ หรือเมื อปรากฏข้อ
เท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาด สภาพคล่อง หรือ
ไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา ที สมเหตุสม
ผล

2. การแจ้งต่อสํานักงาน ข้อมูล: ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง เงิน
สํารอง (ถ้ามี) และวันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือ
วันที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออก ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ
ไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่กรณี

ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0

3. การจัดให้มีข้อมูล จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที 
สํานักงานใหญ่ สํานักงานสาขา
ของ บลจ. และสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วย
ของกองทุน ภายในวันทําการถัด
จากวันที บลจ.แจ้งสํานักงานเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันด้วย



1 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
2 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย
ราคาที สมเหตุสมผล และการจําหน่าย จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้
ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1. บลจ. จะรับชําระ
หนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันเพื อกองทุนได้เมื อดําเนินการดังนี 
(1) ระบุรายละเอียดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นไว้ในข้อผูกพัน
(2) ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง โดยดําเนินการดังนี 
(2.1) ระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนจะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน
เป็นต้น
(2.2) ระบุเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี 
(2.3) จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(2.3.1) เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2.3.2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บลจ. จัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั น ขาดสภาพคล่อง หรือ
ไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที  2 การดําเนินการเมื อ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเพื อกองทุน

การดําเนินการ รายละเอียด

1. แจ้งข้อมูลต่อสํานักงาน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่
วันที ได้รับทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 

ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที 
บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น พร้อมทั งราย
ละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่างน้อยเกี ยวกับ
ทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สิน
อื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บลจ.ได ้
แจ้งสํานักงานตาม 1. เป็น
ระยะเวลา ≥ 30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที 
ใช้ใน การซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ.
ระบุไว้ในการประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในครั งถัดจากวันที ได้รับ
ทรัพย์สินนั นมาว่ากองทุนได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุนสามารถ
ขอดูรายละเอียดได้ที สํานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้
ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สินที 
กองทุนได้รับมาจากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

เพื อใช้ในการคํานวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคม
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณ NAV ของกอง
ทุนที มีการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 บลจ. ต้องไม่นํา
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น และเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้องนําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระ
หนี ด้วยทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

5. ดําเนินการกับทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 ให ้บลจ. จําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในโอกาสแรกที สามารถ
กระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ (เว้นแต่ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี 
ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อ
ผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดังนี 

5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นสามารถลงทุนได้ บลจ.อาจมี
ไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นไม่สามารถลงทุนได้ บลจ.
ต้องจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึง
ถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วย
ภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1. ของส่วนที  1 แล้วแต่
กรณี ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15
วันทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย
บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวไป
รวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้
จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจน
ครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระ
หนี นั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวมคํานวณเป็น NAV
ของกองทุนก็ได้ ทั งนี บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้ระบุราย
ละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้อง
เป็น 0 หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี ตามตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน ให ้บลจ. ปฏิบัติตาม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม

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 : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

ไม่มี

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 
(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท
ในวันทําการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั น
(3) หากปรากฏว่ากองทุนปลายทางที กองทุนไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

กองทุนปลายทาง หมายความว่า กองทุนที กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนซึ งมีลักษณะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์โดยครบถ้วนดังนี 
(1) เป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และให้หมายความรวมถึงกองทุนที มีลักษณะเป็นการ
ลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนไม่ว่าจะจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศและไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือ
รูปแบบอื นใด เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REIT) โครงการจัดการกองทุน (collective investment scheme)
เป็นต้น
(2) เป็นกองทุนที กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ มีการลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตาม (1) นั น

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนรวมในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

22.1.4 บริษัทจัดการจะทําการเลิกกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ตามเงื อนไขดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขาย หน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว และไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

22.1.5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเกิด
เหตุการณ์ตามเงื อนไขดังต่อไปนี 

(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถลงทุน และ/หรือเห็นว่าไม่เหมาะสมที จะลงทุนในกองทุนหลัก หรือไม่สามารถหา และ/หรือลงทุนใน
กองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการได้
อย่างเหมาะสม
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(6) กรณีที ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ มสูงขึ นมากจนส่งผลกระทบต่อกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

22.2.1 กรณีกองทุนปรากฏเหตุให้เลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 (1) (2) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เว้นแต่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น
(1) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
(2) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อ ผู้ถือหน่วยได้
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(3) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน เพื อรวบรวมเงิน
เท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ถือหน่วยโดยอัตโนมัติ
(4) ชําระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตามข้อ (3) ให้ผู้ถือหน่วยภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั น

สําหรับกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม เมื อปรากฏเหตุแห่งการเลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 (1) (2)
บริษัทจัดการดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

2 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1 ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 

(1) บลจ. จะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยไปยัง SSF
อื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม
การขายหรือรับซื อคืนหน่วยจากผู้ถือหน่วย

(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุน
ไปยัง SSF อื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยสามารถแจ้งต่อ บลจ. เพื อ
โอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื นที ผู้ถือหน่วยกําหนด และผู้ถือ
หน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยเมื อ
เป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วนดังนี 

(2.1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยเป็นครั งแรกโดย
โอนย้ายไปยัง SSF อื นที อยู่ภายใต้การจัดการของ บลจ. เดียวกัน

(2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บลจ. กําหนด
ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว บลจ. ต้องคํานึงถึงระยะเวลาที 
ผู้ถือหน่วยจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1) แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ
ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน

3 จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน

4 รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3 ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

5 ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื นตามแนวทางที 
กําหนดไว้ในข้อผูกพัน

โดยไม่ชักช้า

ทั งนี เมื อได้ดําเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุน

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงตามข้อ 22.1.1 (3) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อม
แนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้
ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดี
ที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้
ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตามข้อ 3
แล้วเสร็จ

เงื อนไขอื น : 
กรณีที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.5 และบริษัทจัดการเห็นสมควรเลิกโครงการ บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังนี 
1. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถ
ติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวันทําการ และ
2. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ และกระทําการด้วยวิธีอื นใดเพื อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลในเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ น เป็นต้น
ทั งนี บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาผ่อนผัน หรือสั งการให้บริษัทจัดการปฏิบัติเป็นอย่างอื น
ได ้ สําหรับการดําเนินการเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที มีความจําเป็นหรือสมควร

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า1

ให้บริษัทจัดการดําเนินการดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2 ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื อง
ดังกล่าว

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3 จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงิน
ฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั วสัญญาใช้
เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุน

1 ไม่ใช้กับกองทุนสําหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ

แนวทางการใช้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการกองทุนรวมในการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
อื น เมื อปรากฏเหตุเลิกกองทุนตามข้อ 22.1 (สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยช่องทางใด
ๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสํานักงานทราบภายใน 3
วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออมอื น โดยจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการ
ลงทุนเดียวกัน หรือความเสี ยงที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมเดิม หรือไปยังกองทุน
รวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีความเสี ยงต่ําสุด ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่เก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
อื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วนดังนี 
1. เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
2. เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าวบริษัท
จัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออม
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื น บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั งหมดภายใน 5 วันทําการ นับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการ
อย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าว
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

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

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

21/06/2565 ข้อผูกพัน  [0611/2560] หน้า 9 / 20



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 
โทรศัพท ์027862222 โทรสาร 027862377 

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  23A, 25 Floor, Asia Centre Building, 173/2730, 3233 
South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon, 
Bangkok 10120, Thailand 
Tel : +66 2786 2222   Fax : +66 2786 2377 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของบริษัทจัดการ
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายในการเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนในกรณีที บริษัทจัดการเป็นนาย
ทะเบียนของกองทุนรวมเอง และค่าธรรมเนียมในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
(1) จําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่สถาบัน หรือประชาชนทั วไปในราคาที กําหนดไว้ในรายละเอียดของโครงการซึ งได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที กําหนดไว้ในหนังสือชี ชวน
(2) สั งให้โอน สั งให้เปลี ยนแปลง สั งให้ซื อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมภายใน
ขอบเขตแห่งอํานาจของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดไว้
(3) เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้น หรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็น เพื อรักษาไว้ซึ ง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(4) แต่งตั งและถอดถอนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(5) จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์
(6) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวม โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื อมีการยุติหรือเลิกกองทุนรวม
(7) แต่งตั งและถอดถอนนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
(8) แต่งตั งและถอดถอนที ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) 
(9) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีจัดการเกี ยวกับการเพิ มวันเวลาทําการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบัติที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(10) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
(11) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ตามที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที มุ่งหมายจะลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม
(12) สั งจ่ายค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นแก่กองทุนรวมตามที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุน
รวม” โดยหักจากกองทุนรวมตามอัตราที ระบุไว้ในโครงการ
(13) แก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการตามที กําหนดไว้ในหัวข้อ “วิธีการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ” 
(14) ดําเนินการตามโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ งได้รับอนุมัติตลอดจนข้อผูกพันที ทําไว้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
หนังสือชี ชวนอย่างเคร่งครัด
(15) จัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนรวม ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบ ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(16) แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการแต่งตั ง หรือเปลี ยนแปลงบุคคลหรือนิติบุคคลที เกี ยวข้องกับการ
จัดการกองทุนรวมที กําหนดไว้ในโครงการให้มีการแต่งตั ง หรือเปลี ยนแปลงภายหลังได้ ทั งนี ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที มีการแต่งตั งหรือเปลี ยนแปลง
(17) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกต่างหากจากทรัพย์สินอื นไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
(18) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
(19) จัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนําทรัพย์สินของกองทุนรวมไปลงทุน และนําผลประโยชน์ดังกล่าวฝากไว้กับผู้
ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
(20) จัดให้นายทะเบียนออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที กําหนดไว้ในโครงการ
(21) ไม่กระทําการใดๆ อันมีลักษณะที อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(22) ไม่กู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ แก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
(23) จัดทําหนังสือชี ชวนกองทุนรวมใหม่ทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี
บัญชี ทั งนี ให้สอดคล้องกับประกาศที เกี ยวข้อง และจัดสําเนาให้เมื อร้องขอ
(24) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
(25) ยื นคําขอแก้ไขเพิ มเติมทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนภายในวันที ยี สิบของเดือนถัดไป ในกรณีที มี
การจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเพิ มเติม โดยบริษัทจัดการนําส่งรายงานดังกล่าวผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของ
สํานักงาน
(26) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามกองทุนรวม ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย
(27) ยกเลิกกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” 
(28) เมื อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และผู้ชําระบัญชีจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการจะรับมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานทั งหมดของกองทุนรวม และเก็บรักษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับตั งแต่
วันถัดจากวันจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
(29) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุถึงซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(30) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(31) ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และที จะมีแก้ไขเพิ มเติมต่อไปที กําหนดให้เป็น
หน้าที ของบริษัทจัดการ

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 : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย ์(ธล.) ชั น 19 
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ 024703200 โทรสาร 0247019667 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวม สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) ฟ้องร้องบริษัทจัดการแทน และเพื อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ
“หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์” 

2. หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งที มีอยู่
ในปัจจุบันและที จะมีแก้ไขเพิ มเติมในอนาคตโดยเคร่งครัด
(2) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน รวมถึงการรับเงินต่างๆ
ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื อหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี ยจากหลัก
ทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ และเงินอื นใดของกองทุน และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชี
ทรัพย์สินของกองทุน พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(3) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่ายจ่ายโอน และแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว
(4) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้
(5) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(6) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวม เพื อผลประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล การ
รับดอกเบี ย การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุน
รวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นแทน
กองทุนรวม
(7) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือสถานะหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่างทําการปิดโอน
ในชื อของกองทุนรวมเพื อประโยชน์ของกองทุนรวม

(8) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ
(8.1) รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวัน และคํานวณดอกเบี ยค้าง
รับ
(8.2) รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทของ หลักทรัพย์ และตามสถานภาพของหลัก
ทรัพย์ พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ
(8.3) รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์
(8.4) รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน
(8.5) รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม
(9) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และการคํานวณหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออก
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที 
บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองเมื อเห็นว่าถูกต้องแล้ว
(10) รับรองรายงานการแก้ไขมูลค่า หรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคา ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ที กําหนด โดยสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(11) ทําการรับรองในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื องมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น จาก
ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
(12) ทําการรับรองรายละเอียดโครงการที แก้ไขเพิ มเติม ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือสํานักงานกําหนด
(13) ทําการรับรองผลการนับมติ ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ
80 
(14) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที 
วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติ ทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(15) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลักฐาน
ที ได้ให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลันทุกครั งที บริษัทจัดการ
เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื อ
เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(16) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เมื อเห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถ
จําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(17) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได ้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน
เงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้
(18) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรในการทําธุรกรรมเพื อกองทุนรวมกับบุคคลที เกี ยวข้อง โดย
ธุรกรรมนั นไม่มีราคาตลาดหรือใช้ราคาอื นที ไม่เป็นไปตามราคาตลาด ก่อนการทําธุรกรรมในแต่ละครั ง
(19) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี 
(20) ให้ความเห็นเกี ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการ เพื อประกอบกับข้อมูลอื นๆ ที บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาใน
การจัดทํารายงานดังต่อไปนี 
(20.1) รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัด
จากวันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว
(20.2) รายงานทุกรอบปีบัญชี โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ นปีบัญชีนั น
(21) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติการให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการ มาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวทั งในปัจจุบันและที จะแก้ไขเพิ มเติมในอนาคต
โดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงาน
เกี ยวกับเรื องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึง
เหตุการณ์ดังกล่าว
(22) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบ ในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว
(23) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(24) ในกรณีที มีการยกเลิกโครงการ เมื อยกเลิกโครงการแล้วหน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดเมื อผู้ชําระบัญชีได้จดทะเบียน
เลิกกองทุนรวม กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที การชําระบัญชี
ยังไม่สิ นสุดผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติหน้าที ต่างๆ ดังนี 
(24.1) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
(24.2) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และประกาศคณะกรมการ ก.ล.ต. เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม ในกรณีที ผู้ชําระ
บัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตราดังกล่าว
จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า
(25) หน้าที อื นใดที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน หรือตามที กฏหมายเกี ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฏ
หมาย ก.ล.ต. กําหนด โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งที มีอยู่ในปัจจุบันและที จะแก้ไขเพิ มเติมในอนาคต
(26) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทําสัญญาแต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ซึ งมีคุณสมบัติตามหลัก
เกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที ฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน

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 ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ภายใต้เงื อนไขเมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ งหรือทั งหมด ดังต่อไปนี ทั งนี บริษัท
จัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้
บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์อาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วง
หน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื น
ใดอันจะมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์มากกว่าภาระหน้าที ที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
(5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผล
ประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน
(6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะสั งการเป็นอย่างอื น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้แก้ไขเสร็จสิ น แต่หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูก
ต้องภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน

ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลงตามข้อใดข้อหนึ งของเรื อง “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ผู้ดูแลผล
ประโยชน์นั นจะต้องทําหน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสาร
หลักฐานทั งหมดของกองทุนรวมนั น ตลอดจนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลาย
เป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ น และผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันที
ทั งนี ภายในระยะเวลาอันสมควร เว้นแต่บริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย ์(ธล.) ชั น 19 
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ 024703200 โทรสาร 0247019667 
หรือผู้รับฝากทรัพย์สินใดๆ ที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะแต่งตั งขึ น

3. ผู้สอบบัญช ี: 

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

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

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 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 กรุงเทพฯ 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 

ชื อ : นางสาว ธัญพร ตั งธโนปจัย
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 

ชื อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
ที อยู่ : 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666

และ/หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ 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 
โทรศัพท ์027862222 โทรสาร 027862377

หรือบุคคลอื นใดที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที บริษัทจัดการแต่งตั งขึ น

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน

2. หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุนรวม คําขอเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายคืน หน่วยลงทุน หรือ
เอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่าย หรือเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ และหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมไว้ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(3) รับเอกสารการสั งซื อหรือคําขอเปิดบัญชี หรือใบคําสั งซื อ หรือใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งสับเปลี ยน หรือเอก
สารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
(4) ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของการกรอกคําขอเปิดบัญชี เอกสารการสั งซื อ ใบคําสั งซื อ และเอกสารอื นๆ
ที เกี ยวข้อง
(5) ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอเปิดบัญชีทั งหมดว่าถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริง
(6) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อ ทั งนี ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(7) ส่งมอบบัตรประจําตัวผู้ถือหน่วยลงทุน และรหัสประจําตัว (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นคําขอใช้บริการกองทุนรวมกับ
บริษัทจัดการ
(8) คืนเงินค่าซื อหรือสั งซื อหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(9) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน รวมทั งข้อมูลและเอกสารอัน
จําเป็น รวมทั งให้ความร่วมมือในการแจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
เมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด
(10) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น
(11) ปฏิบัติหน้าที ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

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

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

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

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามหลักเกณฑ์และวิธี
การที กําหนดไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ของส่วนที  1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
(2) ขั นตอนในการโอนหน่วยลงทุน
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกใบคําขอโอนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมชําระค่าโอนตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที สํานักงานของบริษัทจัดการ
(ข) ในกรณีที ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั งยื นเอกสารที เกี ยวข้องตามรายละเอียดที ระบุไว้ในใบเปิดบัญชี และส่งมอบให้กับบริษัทจัดการ
(ค) บริษัทจัดการจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั งหมด และส่งมอบเอกสารใบตอบรับคําขอโอนให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นหลักฐาน
(ง) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดทําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนและนําส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทันทีที การบันทึกข้อมูลการโอนเสร็จสิ นลง

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลง
ทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลง
ทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ในกรณีของกองทุนที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการใดๆจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(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
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้บริษัทจัดการทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมี
มติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ แล้วแต่กรณี ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ
เรื อง "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในหนังสือชี ชวน
ส่วนโครงการ
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 อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในข้อ 21 “การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน” ในส่วนที  2 ของข้อผูกพัน

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนรวมไปจํานําได้ตามกฎหมาย แต่ทั งนี นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะรับ
จดทะเบียนการจํานําให้แก่ผู้รับจํานําเฉพาะที เป็นสถาบันการเงิน และหน่วยงานของราชการเท่านั น

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไป จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

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 : 

 ใบหน่วยลงทุน
 ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
 อื นๆ

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

บริษัทจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ งเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นเพิ มเติมได้ โดยจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) เมื อสิ นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื อจัดส่งให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือภายใน
5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายหลังการเสนอขายครั งแรก
ทั งนี เอกสารหลักฐานต่างๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นผู้มอบให้และ/หรือ ช่อง
ทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะ
จดแจ้งชื อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขาย
คืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน
เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการสั งซื อและ/หรือ
ขายคืนหน่วยลงทุน ดังนั นบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที เป็นปัจจุบันและถูกต้อง พร้อมทั งดําเนินการ
ให้มีการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเพื อเป็นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อทางไปรษณีย์และ/หรือ
ช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(3) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(4) ในกรณีที บัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อใช้บริการเป็นเวลานาน
ติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดๆ

14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการบันทึกชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุน และใน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(2) นายทะเบียนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื อยืนยันการทํารายการซื อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื อนาย
ทะเบียนได้ดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนของท่าน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการออกสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะกลุ่มก่อน โดยบริษัทจัดการจะทําจดหมายแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ ก่อนที บริษัทจัดการเริ มให้บริการสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนของท่านบันทึกรายการซื อขายหน่วยลงทุนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอาข้อมูลที บันทึกไว้ในระบบนาย
ทะเบียนเป็นข้อมูลที ถูกต้อง
(4) ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื อนไข
ต่างๆ ที เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื น สามารถ
ออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทําการ

14.2.3 ใบหน่วยลงทุน
(1) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้
บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้หลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงิน หรือกรณีพิเศษอื นๆ ทั งนี ใน
การออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทําเมื อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่านั น โดยมีขั นตอน ดังนี 
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(ข) ยื นใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน พร้อมชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
(ค) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอ
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนสําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(ง) ใบหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดซึ งจะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื อกรรมการ
ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เครื องจักรประทับ
หรือโดยวิธีอื นใดตามที กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทําได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้อง
และมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าว จะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื อโอนเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อนจึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบใบแสดงรายการ (Account Statement) ซึ งได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็น
ปัจจุบัน ณ วันทําการสุดท้ายของทุกไตรมาสตามปีปฏิทินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ณ วันดังกล่าว
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เช่นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือรูปแบบที มีการ
เปลี ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ มเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมรูปแบบและ/หรือเงื อนไขในการออก
เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการอาจจะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
กับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือ
การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื น หรือวิธีการอื นใด
ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที ได้รับผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้

อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายต่างๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานงไว้
เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

16.1 การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุน ประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
ส่วนที  1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ ไม่
สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนินการ
ของบริษัทจัดการ

กรณีกองทุนที บลจ. ได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ

เรียกร้องเป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่

สามารถชําระหนี ได1้ หรือเมื อปรากฏข้อ
เท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่า

ตราสารที ลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV
ของกองทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพ
คล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย

ราคาที สมเหตุสมผล2

1. การกําหนดให้เป็นผู้มี
สิทธิได้รับเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินอื นที ได้
จากการรับชําระหนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกราย
ที มีชื ออยู่ในทะเบียน ณ วันที 
บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่ บลจ.
ดําเนินการตาม 1.2 ก่อนแล้ว

1.2 อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ได้ ก็ได้ หรือเมื อปรากฏข้อ
เท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาด สภาพคล่อง หรือ
ไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา ที สมเหตุสม
ผล

2. การแจ้งต่อสํานักงาน ข้อมูล: ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง เงิน
สํารอง (ถ้ามี) และวันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือ
วันที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออก ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ
ไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่กรณี

ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0

3. การจัดให้มีข้อมูล จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที 
สํานักงานใหญ่ สํานักงานสาขา
ของ บลจ. และสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วย
ของกองทุน ภายในวันทําการถัด
จากวันที บลจ.แจ้งสํานักงานเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันด้วย



1 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
2 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย
ราคาที สมเหตุสมผล และการจําหน่าย จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้
ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1. บลจ. จะรับชําระ
หนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันเพื อกองทุนได้เมื อดําเนินการดังนี 
(1) ระบุรายละเอียดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นไว้ในข้อผูกพัน
(2) ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง โดยดําเนินการดังนี 
(2.1) ระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนจะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน
เป็นต้น
(2.2) ระบุเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี 
(2.3) จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(2.3.1) เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2.3.2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บลจ. จัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั น ขาดสภาพคล่อง หรือ
ไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที  2 การดําเนินการเมื อ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเพื อกองทุน

การดําเนินการ รายละเอียด

1. แจ้งข้อมูลต่อสํานักงาน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่
วันที ได้รับทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 

ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที 
บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น พร้อมทั งราย
ละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่างน้อยเกี ยวกับ
ทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สิน
อื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บลจ.ได ้
แจ้งสํานักงานตาม 1. เป็น
ระยะเวลา ≥ 30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที 
ใช้ใน การซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ.
ระบุไว้ในการประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในครั งถัดจากวันที ได้รับ
ทรัพย์สินนั นมาว่ากองทุนได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุนสามารถ
ขอดูรายละเอียดได้ที สํานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้
ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สินที 
กองทุนได้รับมาจากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

เพื อใช้ในการคํานวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคม
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณ NAV ของกอง
ทุนที มีการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 บลจ. ต้องไม่นํา
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น และเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้องนําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระ
หนี ด้วยทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

5. ดําเนินการกับทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 ให ้บลจ. จําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในโอกาสแรกที สามารถ
กระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ (เว้นแต่ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี 
ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อ
ผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดังนี 

5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นสามารถลงทุนได้ บลจ.อาจมี
ไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นไม่สามารถลงทุนได้ บลจ.
ต้องจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึง
ถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วย
ภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1. ของส่วนที  1 แล้วแต่
กรณี ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15
วันทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย
บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวไป
รวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้
จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจน
ครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระ
หนี นั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวมคํานวณเป็น NAV
ของกองทุนก็ได้ ทั งนี บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้ระบุราย
ละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้อง
เป็น 0 หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี ตามตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน ให ้บลจ. ปฏิบัติตาม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม

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 : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

ไม่มี

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 
(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท
ในวันทําการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั น
(3) หากปรากฏว่ากองทุนปลายทางที กองทุนไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

กองทุนปลายทาง หมายความว่า กองทุนที กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนซึ งมีลักษณะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์โดยครบถ้วนดังนี 
(1) เป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และให้หมายความรวมถึงกองทุนที มีลักษณะเป็นการ
ลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนไม่ว่าจะจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศและไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือ
รูปแบบอื นใด เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REIT) โครงการจัดการกองทุน (collective investment scheme)
เป็นต้น
(2) เป็นกองทุนที กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ มีการลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตาม (1) นั น

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนรวมในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

22.1.4 บริษัทจัดการจะทําการเลิกกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ตามเงื อนไขดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขาย หน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว และไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

22.1.5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเกิด
เหตุการณ์ตามเงื อนไขดังต่อไปนี 

(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถลงทุน และ/หรือเห็นว่าไม่เหมาะสมที จะลงทุนในกองทุนหลัก หรือไม่สามารถหา และ/หรือลงทุนใน
กองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการได้
อย่างเหมาะสม
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(6) กรณีที ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ มสูงขึ นมากจนส่งผลกระทบต่อกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

22.2.1 กรณีกองทุนปรากฏเหตุให้เลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 (1) (2) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เว้นแต่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น
(1) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
(2) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อ ผู้ถือหน่วยได้
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(3) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน เพื อรวบรวมเงิน
เท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ถือหน่วยโดยอัตโนมัติ
(4) ชําระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตามข้อ (3) ให้ผู้ถือหน่วยภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั น

สําหรับกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม เมื อปรากฏเหตุแห่งการเลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 (1) (2)
บริษัทจัดการดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

2 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1 ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 

(1) บลจ. จะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยไปยัง SSF
อื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม
การขายหรือรับซื อคืนหน่วยจากผู้ถือหน่วย

(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุน
ไปยัง SSF อื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยสามารถแจ้งต่อ บลจ. เพื อ
โอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื นที ผู้ถือหน่วยกําหนด และผู้ถือ
หน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยเมื อ
เป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วนดังนี 

(2.1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยเป็นครั งแรกโดย
โอนย้ายไปยัง SSF อื นที อยู่ภายใต้การจัดการของ บลจ. เดียวกัน

(2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บลจ. กําหนด
ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว บลจ. ต้องคํานึงถึงระยะเวลาที 
ผู้ถือหน่วยจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1) แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ
ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน

3 จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน

4 รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3 ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

5 ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื นตามแนวทางที 
กําหนดไว้ในข้อผูกพัน

โดยไม่ชักช้า

ทั งนี เมื อได้ดําเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุน

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงตามข้อ 22.1.1 (3) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อม
แนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้
ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดี
ที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้
ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตามข้อ 3
แล้วเสร็จ

เงื อนไขอื น : 
กรณีที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.5 และบริษัทจัดการเห็นสมควรเลิกโครงการ บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังนี 
1. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถ
ติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวันทําการ และ
2. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ และกระทําการด้วยวิธีอื นใดเพื อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลในเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ น เป็นต้น
ทั งนี บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาผ่อนผัน หรือสั งการให้บริษัทจัดการปฏิบัติเป็นอย่างอื น
ได ้ สําหรับการดําเนินการเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที มีความจําเป็นหรือสมควร

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า1

ให้บริษัทจัดการดําเนินการดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2 ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื อง
ดังกล่าว

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3 จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงิน
ฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั วสัญญาใช้
เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุน

1 ไม่ใช้กับกองทุนสําหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ

แนวทางการใช้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการกองทุนรวมในการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
อื น เมื อปรากฏเหตุเลิกกองทุนตามข้อ 22.1 (สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยช่องทางใด
ๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสํานักงานทราบภายใน 3
วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออมอื น โดยจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการ
ลงทุนเดียวกัน หรือความเสี ยงที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมเดิม หรือไปยังกองทุน
รวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีความเสี ยงต่ําสุด ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่เก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
อื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วนดังนี 
1. เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
2. เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าวบริษัท
จัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออม
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื น บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั งหมดภายใน 5 วันทําการ นับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการ
อย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าว
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

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

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

21/06/2565 ข้อผูกพัน  [0611/2560] หน้า 10 / 20



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 
โทรศัพท ์027862222 โทรสาร 027862377 

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  23A, 25 Floor, Asia Centre Building, 173/2730, 3233 
South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon, 
Bangkok 10120, Thailand 
Tel : +66 2786 2222   Fax : +66 2786 2377 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของบริษัทจัดการ
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายในการเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนในกรณีที บริษัทจัดการเป็นนาย
ทะเบียนของกองทุนรวมเอง และค่าธรรมเนียมในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
(1) จําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่สถาบัน หรือประชาชนทั วไปในราคาที กําหนดไว้ในรายละเอียดของโครงการซึ งได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที กําหนดไว้ในหนังสือชี ชวน
(2) สั งให้โอน สั งให้เปลี ยนแปลง สั งให้ซื อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมภายใน
ขอบเขตแห่งอํานาจของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดไว้
(3) เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้น หรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็น เพื อรักษาไว้ซึ ง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(4) แต่งตั งและถอดถอนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(5) จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์
(6) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวม โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื อมีการยุติหรือเลิกกองทุนรวม
(7) แต่งตั งและถอดถอนนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
(8) แต่งตั งและถอดถอนที ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) 
(9) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีจัดการเกี ยวกับการเพิ มวันเวลาทําการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบัติที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(10) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
(11) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ตามที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที มุ่งหมายจะลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม
(12) สั งจ่ายค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นแก่กองทุนรวมตามที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุน
รวม” โดยหักจากกองทุนรวมตามอัตราที ระบุไว้ในโครงการ
(13) แก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการตามที กําหนดไว้ในหัวข้อ “วิธีการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ” 
(14) ดําเนินการตามโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ งได้รับอนุมัติตลอดจนข้อผูกพันที ทําไว้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
หนังสือชี ชวนอย่างเคร่งครัด
(15) จัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนรวม ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบ ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(16) แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการแต่งตั ง หรือเปลี ยนแปลงบุคคลหรือนิติบุคคลที เกี ยวข้องกับการ
จัดการกองทุนรวมที กําหนดไว้ในโครงการให้มีการแต่งตั ง หรือเปลี ยนแปลงภายหลังได้ ทั งนี ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที มีการแต่งตั งหรือเปลี ยนแปลง
(17) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกต่างหากจากทรัพย์สินอื นไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
(18) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
(19) จัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนําทรัพย์สินของกองทุนรวมไปลงทุน และนําผลประโยชน์ดังกล่าวฝากไว้กับผู้
ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
(20) จัดให้นายทะเบียนออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที กําหนดไว้ในโครงการ
(21) ไม่กระทําการใดๆ อันมีลักษณะที อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(22) ไม่กู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ แก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
(23) จัดทําหนังสือชี ชวนกองทุนรวมใหม่ทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี
บัญชี ทั งนี ให้สอดคล้องกับประกาศที เกี ยวข้อง และจัดสําเนาให้เมื อร้องขอ
(24) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
(25) ยื นคําขอแก้ไขเพิ มเติมทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนภายในวันที ยี สิบของเดือนถัดไป ในกรณีที มี
การจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเพิ มเติม โดยบริษัทจัดการนําส่งรายงานดังกล่าวผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของ
สํานักงาน
(26) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามกองทุนรวม ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย
(27) ยกเลิกกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” 
(28) เมื อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และผู้ชําระบัญชีจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการจะรับมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานทั งหมดของกองทุนรวม และเก็บรักษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับตั งแต่
วันถัดจากวันจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
(29) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุถึงซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(30) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(31) ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และที จะมีแก้ไขเพิ มเติมต่อไปที กําหนดให้เป็น
หน้าที ของบริษัทจัดการ

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 : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย ์(ธล.) ชั น 19 
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ 024703200 โทรสาร 0247019667 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวม สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) ฟ้องร้องบริษัทจัดการแทน และเพื อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ
“หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์” 

2. หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งที มีอยู่
ในปัจจุบันและที จะมีแก้ไขเพิ มเติมในอนาคตโดยเคร่งครัด
(2) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน รวมถึงการรับเงินต่างๆ
ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื อหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี ยจากหลัก
ทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ และเงินอื นใดของกองทุน และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชี
ทรัพย์สินของกองทุน พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(3) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่ายจ่ายโอน และแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว
(4) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้
(5) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(6) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวม เพื อผลประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล การ
รับดอกเบี ย การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุน
รวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นแทน
กองทุนรวม
(7) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือสถานะหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่างทําการปิดโอน
ในชื อของกองทุนรวมเพื อประโยชน์ของกองทุนรวม

(8) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ
(8.1) รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวัน และคํานวณดอกเบี ยค้าง
รับ
(8.2) รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทของ หลักทรัพย์ และตามสถานภาพของหลัก
ทรัพย์ พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ
(8.3) รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์
(8.4) รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน
(8.5) รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม
(9) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และการคํานวณหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออก
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที 
บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองเมื อเห็นว่าถูกต้องแล้ว
(10) รับรองรายงานการแก้ไขมูลค่า หรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคา ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ที กําหนด โดยสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(11) ทําการรับรองในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื องมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น จาก
ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
(12) ทําการรับรองรายละเอียดโครงการที แก้ไขเพิ มเติม ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือสํานักงานกําหนด
(13) ทําการรับรองผลการนับมติ ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ
80 
(14) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที 
วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติ ทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(15) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลักฐาน
ที ได้ให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลันทุกครั งที บริษัทจัดการ
เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื อ
เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(16) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เมื อเห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถ
จําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(17) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได ้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน
เงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้
(18) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรในการทําธุรกรรมเพื อกองทุนรวมกับบุคคลที เกี ยวข้อง โดย
ธุรกรรมนั นไม่มีราคาตลาดหรือใช้ราคาอื นที ไม่เป็นไปตามราคาตลาด ก่อนการทําธุรกรรมในแต่ละครั ง
(19) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี 
(20) ให้ความเห็นเกี ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการ เพื อประกอบกับข้อมูลอื นๆ ที บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาใน
การจัดทํารายงานดังต่อไปนี 
(20.1) รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัด
จากวันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว
(20.2) รายงานทุกรอบปีบัญชี โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ นปีบัญชีนั น
(21) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติการให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการ มาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวทั งในปัจจุบันและที จะแก้ไขเพิ มเติมในอนาคต
โดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงาน
เกี ยวกับเรื องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึง
เหตุการณ์ดังกล่าว
(22) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบ ในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว
(23) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(24) ในกรณีที มีการยกเลิกโครงการ เมื อยกเลิกโครงการแล้วหน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดเมื อผู้ชําระบัญชีได้จดทะเบียน
เลิกกองทุนรวม กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที การชําระบัญชี
ยังไม่สิ นสุดผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติหน้าที ต่างๆ ดังนี 
(24.1) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
(24.2) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และประกาศคณะกรมการ ก.ล.ต. เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม ในกรณีที ผู้ชําระ
บัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตราดังกล่าว
จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า
(25) หน้าที อื นใดที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน หรือตามที กฏหมายเกี ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฏ
หมาย ก.ล.ต. กําหนด โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งที มีอยู่ในปัจจุบันและที จะแก้ไขเพิ มเติมในอนาคต
(26) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทําสัญญาแต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ซึ งมีคุณสมบัติตามหลัก
เกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที ฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน

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 ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ภายใต้เงื อนไขเมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ งหรือทั งหมด ดังต่อไปนี ทั งนี บริษัท
จัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้
บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์อาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วง
หน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื น
ใดอันจะมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์มากกว่าภาระหน้าที ที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
(5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผล
ประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน
(6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะสั งการเป็นอย่างอื น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้แก้ไขเสร็จสิ น แต่หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูก
ต้องภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน

ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลงตามข้อใดข้อหนึ งของเรื อง “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ผู้ดูแลผล
ประโยชน์นั นจะต้องทําหน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสาร
หลักฐานทั งหมดของกองทุนรวมนั น ตลอดจนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลาย
เป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ น และผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันที
ทั งนี ภายในระยะเวลาอันสมควร เว้นแต่บริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย ์(ธล.) ชั น 19 
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ 024703200 โทรสาร 0247019667 
หรือผู้รับฝากทรัพย์สินใดๆ ที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะแต่งตั งขึ น

3. ผู้สอบบัญช ี: 

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

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

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 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 กรุงเทพฯ 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 

ชื อ : นางสาว ธัญพร ตั งธโนปจัย
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 

ชื อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
ที อยู่ : 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666

และ/หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ 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 
โทรศัพท ์027862222 โทรสาร 027862377

หรือบุคคลอื นใดที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที บริษัทจัดการแต่งตั งขึ น

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน

2. หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุนรวม คําขอเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายคืน หน่วยลงทุน หรือ
เอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่าย หรือเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ และหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมไว้ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(3) รับเอกสารการสั งซื อหรือคําขอเปิดบัญชี หรือใบคําสั งซื อ หรือใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งสับเปลี ยน หรือเอก
สารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
(4) ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของการกรอกคําขอเปิดบัญชี เอกสารการสั งซื อ ใบคําสั งซื อ และเอกสารอื นๆ
ที เกี ยวข้อง
(5) ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอเปิดบัญชีทั งหมดว่าถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริง
(6) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อ ทั งนี ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(7) ส่งมอบบัตรประจําตัวผู้ถือหน่วยลงทุน และรหัสประจําตัว (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นคําขอใช้บริการกองทุนรวมกับ
บริษัทจัดการ
(8) คืนเงินค่าซื อหรือสั งซื อหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(9) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน รวมทั งข้อมูลและเอกสารอัน
จําเป็น รวมทั งให้ความร่วมมือในการแจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
เมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด
(10) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น
(11) ปฏิบัติหน้าที ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

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

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

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

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามหลักเกณฑ์และวิธี
การที กําหนดไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ของส่วนที  1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
(2) ขั นตอนในการโอนหน่วยลงทุน
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกใบคําขอโอนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมชําระค่าโอนตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที สํานักงานของบริษัทจัดการ
(ข) ในกรณีที ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั งยื นเอกสารที เกี ยวข้องตามรายละเอียดที ระบุไว้ในใบเปิดบัญชี และส่งมอบให้กับบริษัทจัดการ
(ค) บริษัทจัดการจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั งหมด และส่งมอบเอกสารใบตอบรับคําขอโอนให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นหลักฐาน
(ง) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดทําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนและนําส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทันทีที การบันทึกข้อมูลการโอนเสร็จสิ นลง

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลง
ทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลง
ทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ในกรณีของกองทุนที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการใดๆจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(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
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้บริษัทจัดการทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมี
มติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ แล้วแต่กรณี ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ
เรื อง "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในหนังสือชี ชวน
ส่วนโครงการ
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 อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในข้อ 21 “การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน” ในส่วนที  2 ของข้อผูกพัน

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนรวมไปจํานําได้ตามกฎหมาย แต่ทั งนี นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะรับ
จดทะเบียนการจํานําให้แก่ผู้รับจํานําเฉพาะที เป็นสถาบันการเงิน และหน่วยงานของราชการเท่านั น

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไป จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

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 : 

 ใบหน่วยลงทุน
 ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
 อื นๆ

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

บริษัทจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ งเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นเพิ มเติมได้ โดยจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) เมื อสิ นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื อจัดส่งให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือภายใน
5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายหลังการเสนอขายครั งแรก
ทั งนี เอกสารหลักฐานต่างๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นผู้มอบให้และ/หรือ ช่อง
ทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะ
จดแจ้งชื อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขาย
คืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน
เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการสั งซื อและ/หรือ
ขายคืนหน่วยลงทุน ดังนั นบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที เป็นปัจจุบันและถูกต้อง พร้อมทั งดําเนินการ
ให้มีการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเพื อเป็นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อทางไปรษณีย์และ/หรือ
ช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(3) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(4) ในกรณีที บัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อใช้บริการเป็นเวลานาน
ติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดๆ

14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการบันทึกชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุน และใน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(2) นายทะเบียนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื อยืนยันการทํารายการซื อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื อนาย
ทะเบียนได้ดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนของท่าน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการออกสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะกลุ่มก่อน โดยบริษัทจัดการจะทําจดหมายแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ ก่อนที บริษัทจัดการเริ มให้บริการสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนของท่านบันทึกรายการซื อขายหน่วยลงทุนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอาข้อมูลที บันทึกไว้ในระบบนาย
ทะเบียนเป็นข้อมูลที ถูกต้อง
(4) ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื อนไข
ต่างๆ ที เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื น สามารถ
ออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทําการ

14.2.3 ใบหน่วยลงทุน
(1) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้
บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้หลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงิน หรือกรณีพิเศษอื นๆ ทั งนี ใน
การออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทําเมื อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่านั น โดยมีขั นตอน ดังนี 
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(ข) ยื นใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน พร้อมชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
(ค) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอ
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนสําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(ง) ใบหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดซึ งจะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื อกรรมการ
ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เครื องจักรประทับ
หรือโดยวิธีอื นใดตามที กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทําได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้อง
และมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าว จะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื อโอนเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อนจึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบใบแสดงรายการ (Account Statement) ซึ งได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็น
ปัจจุบัน ณ วันทําการสุดท้ายของทุกไตรมาสตามปีปฏิทินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ณ วันดังกล่าว
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เช่นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือรูปแบบที มีการ
เปลี ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ มเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมรูปแบบและ/หรือเงื อนไขในการออก
เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการอาจจะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
กับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือ
การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื น หรือวิธีการอื นใด
ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที ได้รับผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้

อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายต่างๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานงไว้
เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

16.1 การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุน ประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
ส่วนที  1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ ไม่
สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนินการ
ของบริษัทจัดการ

กรณีกองทุนที บลจ. ได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ

เรียกร้องเป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่

สามารถชําระหนี ได1้ หรือเมื อปรากฏข้อ
เท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่า

ตราสารที ลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV
ของกองทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพ
คล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย

ราคาที สมเหตุสมผล2

1. การกําหนดให้เป็นผู้มี
สิทธิได้รับเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินอื นที ได้
จากการรับชําระหนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกราย
ที มีชื ออยู่ในทะเบียน ณ วันที 
บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่ บลจ.
ดําเนินการตาม 1.2 ก่อนแล้ว

1.2 อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ได้ ก็ได้ หรือเมื อปรากฏข้อ
เท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาด สภาพคล่อง หรือ
ไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา ที สมเหตุสม
ผล

2. การแจ้งต่อสํานักงาน ข้อมูล: ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง เงิน
สํารอง (ถ้ามี) และวันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือ
วันที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออก ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ
ไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่กรณี

ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0

3. การจัดให้มีข้อมูล จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที 
สํานักงานใหญ่ สํานักงานสาขา
ของ บลจ. และสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วย
ของกองทุน ภายในวันทําการถัด
จากวันที บลจ.แจ้งสํานักงานเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันด้วย



1 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
2 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย
ราคาที สมเหตุสมผล และการจําหน่าย จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้
ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1. บลจ. จะรับชําระ
หนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันเพื อกองทุนได้เมื อดําเนินการดังนี 
(1) ระบุรายละเอียดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นไว้ในข้อผูกพัน
(2) ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง โดยดําเนินการดังนี 
(2.1) ระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนจะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน
เป็นต้น
(2.2) ระบุเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี 
(2.3) จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(2.3.1) เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2.3.2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บลจ. จัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั น ขาดสภาพคล่อง หรือ
ไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที  2 การดําเนินการเมื อ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเพื อกองทุน

การดําเนินการ รายละเอียด

1. แจ้งข้อมูลต่อสํานักงาน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่
วันที ได้รับทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 

ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที 
บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น พร้อมทั งราย
ละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่างน้อยเกี ยวกับ
ทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สิน
อื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บลจ.ได ้
แจ้งสํานักงานตาม 1. เป็น
ระยะเวลา ≥ 30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที 
ใช้ใน การซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ.
ระบุไว้ในการประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในครั งถัดจากวันที ได้รับ
ทรัพย์สินนั นมาว่ากองทุนได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุนสามารถ
ขอดูรายละเอียดได้ที สํานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้
ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สินที 
กองทุนได้รับมาจากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

เพื อใช้ในการคํานวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคม
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณ NAV ของกอง
ทุนที มีการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 บลจ. ต้องไม่นํา
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น และเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้องนําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระ
หนี ด้วยทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

5. ดําเนินการกับทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 ให ้บลจ. จําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในโอกาสแรกที สามารถ
กระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ (เว้นแต่ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี 
ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อ
ผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดังนี 

5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นสามารถลงทุนได้ บลจ.อาจมี
ไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นไม่สามารถลงทุนได้ บลจ.
ต้องจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึง
ถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วย
ภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1. ของส่วนที  1 แล้วแต่
กรณี ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15
วันทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย
บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวไป
รวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้
จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจน
ครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระ
หนี นั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวมคํานวณเป็น NAV
ของกองทุนก็ได้ ทั งนี บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้ระบุราย
ละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้อง
เป็น 0 หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี ตามตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน ให ้บลจ. ปฏิบัติตาม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม

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 : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

ไม่มี

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 
(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท
ในวันทําการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั น
(3) หากปรากฏว่ากองทุนปลายทางที กองทุนไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

กองทุนปลายทาง หมายความว่า กองทุนที กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนซึ งมีลักษณะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์โดยครบถ้วนดังนี 
(1) เป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และให้หมายความรวมถึงกองทุนที มีลักษณะเป็นการ
ลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนไม่ว่าจะจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศและไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือ
รูปแบบอื นใด เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REIT) โครงการจัดการกองทุน (collective investment scheme)
เป็นต้น
(2) เป็นกองทุนที กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ มีการลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตาม (1) นั น

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนรวมในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

22.1.4 บริษัทจัดการจะทําการเลิกกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ตามเงื อนไขดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขาย หน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว และไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

22.1.5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเกิด
เหตุการณ์ตามเงื อนไขดังต่อไปนี 

(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถลงทุน และ/หรือเห็นว่าไม่เหมาะสมที จะลงทุนในกองทุนหลัก หรือไม่สามารถหา และ/หรือลงทุนใน
กองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการได้
อย่างเหมาะสม
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(6) กรณีที ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ มสูงขึ นมากจนส่งผลกระทบต่อกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

22.2.1 กรณีกองทุนปรากฏเหตุให้เลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 (1) (2) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เว้นแต่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น
(1) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
(2) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อ ผู้ถือหน่วยได้
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(3) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน เพื อรวบรวมเงิน
เท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ถือหน่วยโดยอัตโนมัติ
(4) ชําระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตามข้อ (3) ให้ผู้ถือหน่วยภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั น

สําหรับกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม เมื อปรากฏเหตุแห่งการเลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 (1) (2)
บริษัทจัดการดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

2 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1 ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 

(1) บลจ. จะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยไปยัง SSF
อื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม
การขายหรือรับซื อคืนหน่วยจากผู้ถือหน่วย

(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุน
ไปยัง SSF อื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยสามารถแจ้งต่อ บลจ. เพื อ
โอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื นที ผู้ถือหน่วยกําหนด และผู้ถือ
หน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยเมื อ
เป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วนดังนี 

(2.1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยเป็นครั งแรกโดย
โอนย้ายไปยัง SSF อื นที อยู่ภายใต้การจัดการของ บลจ. เดียวกัน

(2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บลจ. กําหนด
ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว บลจ. ต้องคํานึงถึงระยะเวลาที 
ผู้ถือหน่วยจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1) แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ
ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน

3 จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน

4 รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3 ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

5 ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื นตามแนวทางที 
กําหนดไว้ในข้อผูกพัน

โดยไม่ชักช้า

ทั งนี เมื อได้ดําเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุน

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงตามข้อ 22.1.1 (3) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อม
แนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้
ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดี
ที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้
ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตามข้อ 3
แล้วเสร็จ

เงื อนไขอื น : 
กรณีที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.5 และบริษัทจัดการเห็นสมควรเลิกโครงการ บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังนี 
1. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถ
ติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวันทําการ และ
2. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ และกระทําการด้วยวิธีอื นใดเพื อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลในเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ น เป็นต้น
ทั งนี บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาผ่อนผัน หรือสั งการให้บริษัทจัดการปฏิบัติเป็นอย่างอื น
ได ้ สําหรับการดําเนินการเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที มีความจําเป็นหรือสมควร

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า1

ให้บริษัทจัดการดําเนินการดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2 ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื อง
ดังกล่าว

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3 จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงิน
ฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั วสัญญาใช้
เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุน

1 ไม่ใช้กับกองทุนสําหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ

แนวทางการใช้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการกองทุนรวมในการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
อื น เมื อปรากฏเหตุเลิกกองทุนตามข้อ 22.1 (สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยช่องทางใด
ๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสํานักงานทราบภายใน 3
วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออมอื น โดยจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการ
ลงทุนเดียวกัน หรือความเสี ยงที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมเดิม หรือไปยังกองทุน
รวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีความเสี ยงต่ําสุด ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่เก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
อื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วนดังนี 
1. เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
2. เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าวบริษัท
จัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออม
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื น บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั งหมดภายใน 5 วันทําการ นับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการ
อย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าว
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

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

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

21/06/2565 ข้อผูกพัน  [0611/2560] หน้า 11 / 20



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 
โทรศัพท ์027862222 โทรสาร 027862377 

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  23A, 25 Floor, Asia Centre Building, 173/2730, 3233 
South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon, 
Bangkok 10120, Thailand 
Tel : +66 2786 2222   Fax : +66 2786 2377 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของบริษัทจัดการ
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายในการเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนในกรณีที บริษัทจัดการเป็นนาย
ทะเบียนของกองทุนรวมเอง และค่าธรรมเนียมในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
(1) จําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่สถาบัน หรือประชาชนทั วไปในราคาที กําหนดไว้ในรายละเอียดของโครงการซึ งได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที กําหนดไว้ในหนังสือชี ชวน
(2) สั งให้โอน สั งให้เปลี ยนแปลง สั งให้ซื อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมภายใน
ขอบเขตแห่งอํานาจของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดไว้
(3) เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้น หรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็น เพื อรักษาไว้ซึ ง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(4) แต่งตั งและถอดถอนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(5) จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์
(6) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวม โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื อมีการยุติหรือเลิกกองทุนรวม
(7) แต่งตั งและถอดถอนนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
(8) แต่งตั งและถอดถอนที ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) 
(9) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีจัดการเกี ยวกับการเพิ มวันเวลาทําการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบัติที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(10) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
(11) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ตามที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที มุ่งหมายจะลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม
(12) สั งจ่ายค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นแก่กองทุนรวมตามที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุน
รวม” โดยหักจากกองทุนรวมตามอัตราที ระบุไว้ในโครงการ
(13) แก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการตามที กําหนดไว้ในหัวข้อ “วิธีการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ” 
(14) ดําเนินการตามโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ งได้รับอนุมัติตลอดจนข้อผูกพันที ทําไว้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
หนังสือชี ชวนอย่างเคร่งครัด
(15) จัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนรวม ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบ ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(16) แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการแต่งตั ง หรือเปลี ยนแปลงบุคคลหรือนิติบุคคลที เกี ยวข้องกับการ
จัดการกองทุนรวมที กําหนดไว้ในโครงการให้มีการแต่งตั ง หรือเปลี ยนแปลงภายหลังได้ ทั งนี ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที มีการแต่งตั งหรือเปลี ยนแปลง
(17) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกต่างหากจากทรัพย์สินอื นไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
(18) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
(19) จัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนําทรัพย์สินของกองทุนรวมไปลงทุน และนําผลประโยชน์ดังกล่าวฝากไว้กับผู้
ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
(20) จัดให้นายทะเบียนออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที กําหนดไว้ในโครงการ
(21) ไม่กระทําการใดๆ อันมีลักษณะที อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(22) ไม่กู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ แก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
(23) จัดทําหนังสือชี ชวนกองทุนรวมใหม่ทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี
บัญชี ทั งนี ให้สอดคล้องกับประกาศที เกี ยวข้อง และจัดสําเนาให้เมื อร้องขอ
(24) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
(25) ยื นคําขอแก้ไขเพิ มเติมทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนภายในวันที ยี สิบของเดือนถัดไป ในกรณีที มี
การจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเพิ มเติม โดยบริษัทจัดการนําส่งรายงานดังกล่าวผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของ
สํานักงาน
(26) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามกองทุนรวม ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย
(27) ยกเลิกกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” 
(28) เมื อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และผู้ชําระบัญชีจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการจะรับมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานทั งหมดของกองทุนรวม และเก็บรักษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับตั งแต่
วันถัดจากวันจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
(29) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุถึงซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(30) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(31) ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และที จะมีแก้ไขเพิ มเติมต่อไปที กําหนดให้เป็น
หน้าที ของบริษัทจัดการ

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 : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย ์(ธล.) ชั น 19 
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ 024703200 โทรสาร 0247019667 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวม สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) ฟ้องร้องบริษัทจัดการแทน และเพื อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ
“หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์” 

2. หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งที มีอยู่
ในปัจจุบันและที จะมีแก้ไขเพิ มเติมในอนาคตโดยเคร่งครัด
(2) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน รวมถึงการรับเงินต่างๆ
ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื อหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี ยจากหลัก
ทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ และเงินอื นใดของกองทุน และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชี
ทรัพย์สินของกองทุน พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(3) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่ายจ่ายโอน และแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว
(4) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้
(5) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(6) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวม เพื อผลประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล การ
รับดอกเบี ย การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุน
รวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นแทน
กองทุนรวม
(7) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือสถานะหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่างทําการปิดโอน
ในชื อของกองทุนรวมเพื อประโยชน์ของกองทุนรวม

(8) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ
(8.1) รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวัน และคํานวณดอกเบี ยค้าง
รับ
(8.2) รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทของ หลักทรัพย์ และตามสถานภาพของหลัก
ทรัพย์ พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ
(8.3) รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์
(8.4) รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน
(8.5) รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม
(9) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และการคํานวณหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออก
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที 
บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองเมื อเห็นว่าถูกต้องแล้ว
(10) รับรองรายงานการแก้ไขมูลค่า หรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคา ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ที กําหนด โดยสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(11) ทําการรับรองในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื องมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น จาก
ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
(12) ทําการรับรองรายละเอียดโครงการที แก้ไขเพิ มเติม ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือสํานักงานกําหนด
(13) ทําการรับรองผลการนับมติ ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ
80 
(14) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที 
วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติ ทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(15) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลักฐาน
ที ได้ให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลันทุกครั งที บริษัทจัดการ
เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื อ
เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(16) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เมื อเห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถ
จําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(17) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได ้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน
เงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้
(18) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรในการทําธุรกรรมเพื อกองทุนรวมกับบุคคลที เกี ยวข้อง โดย
ธุรกรรมนั นไม่มีราคาตลาดหรือใช้ราคาอื นที ไม่เป็นไปตามราคาตลาด ก่อนการทําธุรกรรมในแต่ละครั ง
(19) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี 
(20) ให้ความเห็นเกี ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการ เพื อประกอบกับข้อมูลอื นๆ ที บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาใน
การจัดทํารายงานดังต่อไปนี 
(20.1) รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัด
จากวันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว
(20.2) รายงานทุกรอบปีบัญชี โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ นปีบัญชีนั น
(21) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติการให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการ มาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวทั งในปัจจุบันและที จะแก้ไขเพิ มเติมในอนาคต
โดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงาน
เกี ยวกับเรื องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึง
เหตุการณ์ดังกล่าว
(22) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบ ในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว
(23) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(24) ในกรณีที มีการยกเลิกโครงการ เมื อยกเลิกโครงการแล้วหน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดเมื อผู้ชําระบัญชีได้จดทะเบียน
เลิกกองทุนรวม กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที การชําระบัญชี
ยังไม่สิ นสุดผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติหน้าที ต่างๆ ดังนี 
(24.1) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
(24.2) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และประกาศคณะกรมการ ก.ล.ต. เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม ในกรณีที ผู้ชําระ
บัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตราดังกล่าว
จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า
(25) หน้าที อื นใดที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน หรือตามที กฏหมายเกี ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฏ
หมาย ก.ล.ต. กําหนด โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งที มีอยู่ในปัจจุบันและที จะแก้ไขเพิ มเติมในอนาคต
(26) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทําสัญญาแต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ซึ งมีคุณสมบัติตามหลัก
เกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที ฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน

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 ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ภายใต้เงื อนไขเมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ งหรือทั งหมด ดังต่อไปนี ทั งนี บริษัท
จัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้
บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์อาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วง
หน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื น
ใดอันจะมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์มากกว่าภาระหน้าที ที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
(5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผล
ประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน
(6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะสั งการเป็นอย่างอื น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้แก้ไขเสร็จสิ น แต่หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูก
ต้องภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน

ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลงตามข้อใดข้อหนึ งของเรื อง “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ผู้ดูแลผล
ประโยชน์นั นจะต้องทําหน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสาร
หลักฐานทั งหมดของกองทุนรวมนั น ตลอดจนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลาย
เป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ น และผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันที
ทั งนี ภายในระยะเวลาอันสมควร เว้นแต่บริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย ์(ธล.) ชั น 19 
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ 024703200 โทรสาร 0247019667 
หรือผู้รับฝากทรัพย์สินใดๆ ที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะแต่งตั งขึ น

3. ผู้สอบบัญช ี: 

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

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

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 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 กรุงเทพฯ 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 

ชื อ : นางสาว ธัญพร ตั งธโนปจัย
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 

ชื อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
ที อยู่ : 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666

และ/หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ 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 
โทรศัพท ์027862222 โทรสาร 027862377

หรือบุคคลอื นใดที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที บริษัทจัดการแต่งตั งขึ น

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน

2. หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุนรวม คําขอเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายคืน หน่วยลงทุน หรือ
เอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่าย หรือเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ และหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมไว้ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(3) รับเอกสารการสั งซื อหรือคําขอเปิดบัญชี หรือใบคําสั งซื อ หรือใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งสับเปลี ยน หรือเอก
สารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
(4) ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของการกรอกคําขอเปิดบัญชี เอกสารการสั งซื อ ใบคําสั งซื อ และเอกสารอื นๆ
ที เกี ยวข้อง
(5) ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอเปิดบัญชีทั งหมดว่าถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริง
(6) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อ ทั งนี ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(7) ส่งมอบบัตรประจําตัวผู้ถือหน่วยลงทุน และรหัสประจําตัว (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นคําขอใช้บริการกองทุนรวมกับ
บริษัทจัดการ
(8) คืนเงินค่าซื อหรือสั งซื อหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(9) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน รวมทั งข้อมูลและเอกสารอัน
จําเป็น รวมทั งให้ความร่วมมือในการแจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
เมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด
(10) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น
(11) ปฏิบัติหน้าที ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

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

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

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

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามหลักเกณฑ์และวิธี
การที กําหนดไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ของส่วนที  1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
(2) ขั นตอนในการโอนหน่วยลงทุน
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกใบคําขอโอนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมชําระค่าโอนตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที สํานักงานของบริษัทจัดการ
(ข) ในกรณีที ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั งยื นเอกสารที เกี ยวข้องตามรายละเอียดที ระบุไว้ในใบเปิดบัญชี และส่งมอบให้กับบริษัทจัดการ
(ค) บริษัทจัดการจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั งหมด และส่งมอบเอกสารใบตอบรับคําขอโอนให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นหลักฐาน
(ง) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดทําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนและนําส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทันทีที การบันทึกข้อมูลการโอนเสร็จสิ นลง

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลง
ทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลง
ทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ในกรณีของกองทุนที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการใดๆจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(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
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้บริษัทจัดการทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมี
มติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ แล้วแต่กรณี ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ
เรื อง "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในหนังสือชี ชวน
ส่วนโครงการ
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 อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในข้อ 21 “การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน” ในส่วนที  2 ของข้อผูกพัน

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนรวมไปจํานําได้ตามกฎหมาย แต่ทั งนี นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะรับ
จดทะเบียนการจํานําให้แก่ผู้รับจํานําเฉพาะที เป็นสถาบันการเงิน และหน่วยงานของราชการเท่านั น

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไป จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

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 : 

 ใบหน่วยลงทุน
 ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
 อื นๆ

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

บริษัทจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ งเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นเพิ มเติมได้ โดยจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) เมื อสิ นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื อจัดส่งให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือภายใน
5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายหลังการเสนอขายครั งแรก
ทั งนี เอกสารหลักฐานต่างๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นผู้มอบให้และ/หรือ ช่อง
ทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะ
จดแจ้งชื อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขาย
คืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน
เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการสั งซื อและ/หรือ
ขายคืนหน่วยลงทุน ดังนั นบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที เป็นปัจจุบันและถูกต้อง พร้อมทั งดําเนินการ
ให้มีการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเพื อเป็นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อทางไปรษณีย์และ/หรือ
ช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(3) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(4) ในกรณีที บัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อใช้บริการเป็นเวลานาน
ติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดๆ

14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการบันทึกชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุน และใน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(2) นายทะเบียนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื อยืนยันการทํารายการซื อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื อนาย
ทะเบียนได้ดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนของท่าน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการออกสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะกลุ่มก่อน โดยบริษัทจัดการจะทําจดหมายแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ ก่อนที บริษัทจัดการเริ มให้บริการสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนของท่านบันทึกรายการซื อขายหน่วยลงทุนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอาข้อมูลที บันทึกไว้ในระบบนาย
ทะเบียนเป็นข้อมูลที ถูกต้อง
(4) ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื อนไข
ต่างๆ ที เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื น สามารถ
ออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทําการ

14.2.3 ใบหน่วยลงทุน
(1) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้
บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้หลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงิน หรือกรณีพิเศษอื นๆ ทั งนี ใน
การออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทําเมื อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่านั น โดยมีขั นตอน ดังนี 
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(ข) ยื นใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน พร้อมชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
(ค) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอ
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนสําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(ง) ใบหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดซึ งจะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื อกรรมการ
ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เครื องจักรประทับ
หรือโดยวิธีอื นใดตามที กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทําได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้อง
และมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าว จะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื อโอนเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อนจึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบใบแสดงรายการ (Account Statement) ซึ งได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็น
ปัจจุบัน ณ วันทําการสุดท้ายของทุกไตรมาสตามปีปฏิทินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ณ วันดังกล่าว
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เช่นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือรูปแบบที มีการ
เปลี ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ มเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมรูปแบบและ/หรือเงื อนไขในการออก
เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการอาจจะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
กับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือ
การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื น หรือวิธีการอื นใด
ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที ได้รับผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้

อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายต่างๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานงไว้
เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

16.1 การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุน ประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
ส่วนที  1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ ไม่
สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนินการ
ของบริษัทจัดการ

กรณีกองทุนที บลจ. ได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ

เรียกร้องเป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่

สามารถชําระหนี ได1้ หรือเมื อปรากฏข้อ
เท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่า

ตราสารที ลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV
ของกองทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพ
คล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย

ราคาที สมเหตุสมผล2

1. การกําหนดให้เป็นผู้มี
สิทธิได้รับเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินอื นที ได้
จากการรับชําระหนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกราย
ที มีชื ออยู่ในทะเบียน ณ วันที 
บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่ บลจ.
ดําเนินการตาม 1.2 ก่อนแล้ว

1.2 อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ได้ ก็ได้ หรือเมื อปรากฏข้อ
เท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาด สภาพคล่อง หรือ
ไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา ที สมเหตุสม
ผล

2. การแจ้งต่อสํานักงาน ข้อมูล: ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง เงิน
สํารอง (ถ้ามี) และวันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือ
วันที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออก ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ
ไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่กรณี

ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0

3. การจัดให้มีข้อมูล จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที 
สํานักงานใหญ่ สํานักงานสาขา
ของ บลจ. และสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วย
ของกองทุน ภายในวันทําการถัด
จากวันที บลจ.แจ้งสํานักงานเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันด้วย



1 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
2 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย
ราคาที สมเหตุสมผล และการจําหน่าย จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้
ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1. บลจ. จะรับชําระ
หนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันเพื อกองทุนได้เมื อดําเนินการดังนี 
(1) ระบุรายละเอียดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นไว้ในข้อผูกพัน
(2) ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง โดยดําเนินการดังนี 
(2.1) ระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนจะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน
เป็นต้น
(2.2) ระบุเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี 
(2.3) จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(2.3.1) เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2.3.2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บลจ. จัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั น ขาดสภาพคล่อง หรือ
ไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที  2 การดําเนินการเมื อ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเพื อกองทุน

การดําเนินการ รายละเอียด

1. แจ้งข้อมูลต่อสํานักงาน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่
วันที ได้รับทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 

ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที 
บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น พร้อมทั งราย
ละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่างน้อยเกี ยวกับ
ทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สิน
อื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บลจ.ได ้
แจ้งสํานักงานตาม 1. เป็น
ระยะเวลา ≥ 30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที 
ใช้ใน การซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ.
ระบุไว้ในการประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในครั งถัดจากวันที ได้รับ
ทรัพย์สินนั นมาว่ากองทุนได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุนสามารถ
ขอดูรายละเอียดได้ที สํานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้
ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สินที 
กองทุนได้รับมาจากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

เพื อใช้ในการคํานวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคม
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณ NAV ของกอง
ทุนที มีการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 บลจ. ต้องไม่นํา
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น และเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้องนําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระ
หนี ด้วยทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

5. ดําเนินการกับทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 ให ้บลจ. จําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในโอกาสแรกที สามารถ
กระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ (เว้นแต่ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี 
ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อ
ผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดังนี 

5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นสามารถลงทุนได้ บลจ.อาจมี
ไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นไม่สามารถลงทุนได้ บลจ.
ต้องจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึง
ถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วย
ภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1. ของส่วนที  1 แล้วแต่
กรณี ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15
วันทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย
บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวไป
รวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้
จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจน
ครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระ
หนี นั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวมคํานวณเป็น NAV
ของกองทุนก็ได้ ทั งนี บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้ระบุราย
ละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้อง
เป็น 0 หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี ตามตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน ให ้บลจ. ปฏิบัติตาม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม

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 : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

ไม่มี

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 
(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท
ในวันทําการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั น
(3) หากปรากฏว่ากองทุนปลายทางที กองทุนไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

กองทุนปลายทาง หมายความว่า กองทุนที กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนซึ งมีลักษณะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์โดยครบถ้วนดังนี 
(1) เป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และให้หมายความรวมถึงกองทุนที มีลักษณะเป็นการ
ลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนไม่ว่าจะจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศและไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือ
รูปแบบอื นใด เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REIT) โครงการจัดการกองทุน (collective investment scheme)
เป็นต้น
(2) เป็นกองทุนที กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ มีการลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตาม (1) นั น

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนรวมในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

22.1.4 บริษัทจัดการจะทําการเลิกกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ตามเงื อนไขดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขาย หน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว และไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

22.1.5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเกิด
เหตุการณ์ตามเงื อนไขดังต่อไปนี 

(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถลงทุน และ/หรือเห็นว่าไม่เหมาะสมที จะลงทุนในกองทุนหลัก หรือไม่สามารถหา และ/หรือลงทุนใน
กองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการได้
อย่างเหมาะสม
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(6) กรณีที ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ มสูงขึ นมากจนส่งผลกระทบต่อกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

22.2.1 กรณีกองทุนปรากฏเหตุให้เลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 (1) (2) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เว้นแต่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น
(1) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
(2) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อ ผู้ถือหน่วยได้
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(3) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน เพื อรวบรวมเงิน
เท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ถือหน่วยโดยอัตโนมัติ
(4) ชําระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตามข้อ (3) ให้ผู้ถือหน่วยภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั น

สําหรับกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม เมื อปรากฏเหตุแห่งการเลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 (1) (2)
บริษัทจัดการดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

2 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1 ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 

(1) บลจ. จะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยไปยัง SSF
อื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม
การขายหรือรับซื อคืนหน่วยจากผู้ถือหน่วย

(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุน
ไปยัง SSF อื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยสามารถแจ้งต่อ บลจ. เพื อ
โอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื นที ผู้ถือหน่วยกําหนด และผู้ถือ
หน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยเมื อ
เป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วนดังนี 

(2.1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยเป็นครั งแรกโดย
โอนย้ายไปยัง SSF อื นที อยู่ภายใต้การจัดการของ บลจ. เดียวกัน

(2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บลจ. กําหนด
ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว บลจ. ต้องคํานึงถึงระยะเวลาที 
ผู้ถือหน่วยจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1) แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ
ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน

3 จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน

4 รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3 ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

5 ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื นตามแนวทางที 
กําหนดไว้ในข้อผูกพัน

โดยไม่ชักช้า

ทั งนี เมื อได้ดําเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุน

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงตามข้อ 22.1.1 (3) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อม
แนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้
ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดี
ที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้
ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตามข้อ 3
แล้วเสร็จ

เงื อนไขอื น : 
กรณีที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.5 และบริษัทจัดการเห็นสมควรเลิกโครงการ บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังนี 
1. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถ
ติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวันทําการ และ
2. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ และกระทําการด้วยวิธีอื นใดเพื อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลในเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ น เป็นต้น
ทั งนี บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาผ่อนผัน หรือสั งการให้บริษัทจัดการปฏิบัติเป็นอย่างอื น
ได ้ สําหรับการดําเนินการเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที มีความจําเป็นหรือสมควร

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า1

ให้บริษัทจัดการดําเนินการดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2 ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื อง
ดังกล่าว

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3 จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงิน
ฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั วสัญญาใช้
เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุน

1 ไม่ใช้กับกองทุนสําหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ

แนวทางการใช้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการกองทุนรวมในการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
อื น เมื อปรากฏเหตุเลิกกองทุนตามข้อ 22.1 (สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยช่องทางใด
ๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสํานักงานทราบภายใน 3
วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออมอื น โดยจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการ
ลงทุนเดียวกัน หรือความเสี ยงที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมเดิม หรือไปยังกองทุน
รวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีความเสี ยงต่ําสุด ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่เก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
อื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วนดังนี 
1. เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
2. เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าวบริษัท
จัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออม
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื น บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั งหมดภายใน 5 วันทําการ นับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการ
อย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าว
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

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

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

21/06/2565 ข้อผูกพัน  [0611/2560] หน้า 12 / 20



การดําเนินการ
ของบริษัทจัดการ

กรณีกองทุนที บลจ. ได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ

เรียกร้องเป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่

สามารถชําระหนี ได1้ หรือเมื อปรากฏข้อ
เท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่า

ตราสารที ลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV
ของกองทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพ
คล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย

ราคาที สมเหตุสมผล2

1. การกําหนดให้เป็นผู้มี 1.1 กําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกราย 1.2 อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่

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 
โทรศัพท ์027862222 โทรสาร 027862377 

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  23A, 25 Floor, Asia Centre Building, 173/2730, 3233 
South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon, 
Bangkok 10120, Thailand 
Tel : +66 2786 2222   Fax : +66 2786 2377 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของบริษัทจัดการ
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายในการเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนในกรณีที บริษัทจัดการเป็นนาย
ทะเบียนของกองทุนรวมเอง และค่าธรรมเนียมในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
(1) จําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่สถาบัน หรือประชาชนทั วไปในราคาที กําหนดไว้ในรายละเอียดของโครงการซึ งได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที กําหนดไว้ในหนังสือชี ชวน
(2) สั งให้โอน สั งให้เปลี ยนแปลง สั งให้ซื อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมภายใน
ขอบเขตแห่งอํานาจของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดไว้
(3) เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้น หรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็น เพื อรักษาไว้ซึ ง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(4) แต่งตั งและถอดถอนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(5) จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์
(6) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวม โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื อมีการยุติหรือเลิกกองทุนรวม
(7) แต่งตั งและถอดถอนนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
(8) แต่งตั งและถอดถอนที ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) 
(9) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีจัดการเกี ยวกับการเพิ มวันเวลาทําการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบัติที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(10) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
(11) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ตามที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที มุ่งหมายจะลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม
(12) สั งจ่ายค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นแก่กองทุนรวมตามที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุน
รวม” โดยหักจากกองทุนรวมตามอัตราที ระบุไว้ในโครงการ
(13) แก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการตามที กําหนดไว้ในหัวข้อ “วิธีการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ” 
(14) ดําเนินการตามโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ งได้รับอนุมัติตลอดจนข้อผูกพันที ทําไว้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
หนังสือชี ชวนอย่างเคร่งครัด
(15) จัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนรวม ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบ ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(16) แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการแต่งตั ง หรือเปลี ยนแปลงบุคคลหรือนิติบุคคลที เกี ยวข้องกับการ
จัดการกองทุนรวมที กําหนดไว้ในโครงการให้มีการแต่งตั ง หรือเปลี ยนแปลงภายหลังได้ ทั งนี ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที มีการแต่งตั งหรือเปลี ยนแปลง
(17) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกต่างหากจากทรัพย์สินอื นไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
(18) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
(19) จัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนําทรัพย์สินของกองทุนรวมไปลงทุน และนําผลประโยชน์ดังกล่าวฝากไว้กับผู้
ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
(20) จัดให้นายทะเบียนออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที กําหนดไว้ในโครงการ
(21) ไม่กระทําการใดๆ อันมีลักษณะที อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(22) ไม่กู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ แก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
(23) จัดทําหนังสือชี ชวนกองทุนรวมใหม่ทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี
บัญชี ทั งนี ให้สอดคล้องกับประกาศที เกี ยวข้อง และจัดสําเนาให้เมื อร้องขอ
(24) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
(25) ยื นคําขอแก้ไขเพิ มเติมทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนภายในวันที ยี สิบของเดือนถัดไป ในกรณีที มี
การจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเพิ มเติม โดยบริษัทจัดการนําส่งรายงานดังกล่าวผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของ
สํานักงาน
(26) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามกองทุนรวม ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย
(27) ยกเลิกกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” 
(28) เมื อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และผู้ชําระบัญชีจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการจะรับมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานทั งหมดของกองทุนรวม และเก็บรักษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับตั งแต่
วันถัดจากวันจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
(29) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุถึงซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(30) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(31) ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และที จะมีแก้ไขเพิ มเติมต่อไปที กําหนดให้เป็น
หน้าที ของบริษัทจัดการ

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 : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย ์(ธล.) ชั น 19 
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ 024703200 โทรสาร 0247019667 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวม สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) ฟ้องร้องบริษัทจัดการแทน และเพื อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ
“หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์” 

2. หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งที มีอยู่
ในปัจจุบันและที จะมีแก้ไขเพิ มเติมในอนาคตโดยเคร่งครัด
(2) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน รวมถึงการรับเงินต่างๆ
ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื อหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี ยจากหลัก
ทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ และเงินอื นใดของกองทุน และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชี
ทรัพย์สินของกองทุน พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(3) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่ายจ่ายโอน และแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว
(4) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้
(5) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(6) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวม เพื อผลประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล การ
รับดอกเบี ย การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุน
รวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นแทน
กองทุนรวม
(7) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือสถานะหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่างทําการปิดโอน
ในชื อของกองทุนรวมเพื อประโยชน์ของกองทุนรวม

(8) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ
(8.1) รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวัน และคํานวณดอกเบี ยค้าง
รับ
(8.2) รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทของ หลักทรัพย์ และตามสถานภาพของหลัก
ทรัพย์ พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ
(8.3) รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์
(8.4) รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน
(8.5) รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม
(9) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และการคํานวณหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออก
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที 
บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองเมื อเห็นว่าถูกต้องแล้ว
(10) รับรองรายงานการแก้ไขมูลค่า หรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคา ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ที กําหนด โดยสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(11) ทําการรับรองในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื องมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น จาก
ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
(12) ทําการรับรองรายละเอียดโครงการที แก้ไขเพิ มเติม ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือสํานักงานกําหนด
(13) ทําการรับรองผลการนับมติ ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ
80 
(14) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที 
วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติ ทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(15) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลักฐาน
ที ได้ให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลันทุกครั งที บริษัทจัดการ
เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื อ
เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(16) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เมื อเห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถ
จําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(17) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได ้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน
เงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้
(18) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรในการทําธุรกรรมเพื อกองทุนรวมกับบุคคลที เกี ยวข้อง โดย
ธุรกรรมนั นไม่มีราคาตลาดหรือใช้ราคาอื นที ไม่เป็นไปตามราคาตลาด ก่อนการทําธุรกรรมในแต่ละครั ง
(19) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี 
(20) ให้ความเห็นเกี ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการ เพื อประกอบกับข้อมูลอื นๆ ที บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาใน
การจัดทํารายงานดังต่อไปนี 
(20.1) รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัด
จากวันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว
(20.2) รายงานทุกรอบปีบัญชี โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ นปีบัญชีนั น
(21) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติการให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการ มาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวทั งในปัจจุบันและที จะแก้ไขเพิ มเติมในอนาคต
โดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงาน
เกี ยวกับเรื องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึง
เหตุการณ์ดังกล่าว
(22) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบ ในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว
(23) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(24) ในกรณีที มีการยกเลิกโครงการ เมื อยกเลิกโครงการแล้วหน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดเมื อผู้ชําระบัญชีได้จดทะเบียน
เลิกกองทุนรวม กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที การชําระบัญชี
ยังไม่สิ นสุดผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติหน้าที ต่างๆ ดังนี 
(24.1) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
(24.2) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และประกาศคณะกรมการ ก.ล.ต. เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม ในกรณีที ผู้ชําระ
บัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตราดังกล่าว
จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า
(25) หน้าที อื นใดที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน หรือตามที กฏหมายเกี ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฏ
หมาย ก.ล.ต. กําหนด โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งที มีอยู่ในปัจจุบันและที จะแก้ไขเพิ มเติมในอนาคต
(26) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทําสัญญาแต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ซึ งมีคุณสมบัติตามหลัก
เกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที ฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน

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 ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ภายใต้เงื อนไขเมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ งหรือทั งหมด ดังต่อไปนี ทั งนี บริษัท
จัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้
บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์อาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วง
หน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื น
ใดอันจะมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์มากกว่าภาระหน้าที ที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
(5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผล
ประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน
(6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะสั งการเป็นอย่างอื น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้แก้ไขเสร็จสิ น แต่หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูก
ต้องภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน

ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลงตามข้อใดข้อหนึ งของเรื อง “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ผู้ดูแลผล
ประโยชน์นั นจะต้องทําหน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสาร
หลักฐานทั งหมดของกองทุนรวมนั น ตลอดจนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลาย
เป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ น และผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันที
ทั งนี ภายในระยะเวลาอันสมควร เว้นแต่บริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย ์(ธล.) ชั น 19 
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ 024703200 โทรสาร 0247019667 
หรือผู้รับฝากทรัพย์สินใดๆ ที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะแต่งตั งขึ น

3. ผู้สอบบัญช ี: 

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

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

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 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 กรุงเทพฯ 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 

ชื อ : นางสาว ธัญพร ตั งธโนปจัย
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 

ชื อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
ที อยู่ : 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666

และ/หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ 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 
โทรศัพท ์027862222 โทรสาร 027862377

หรือบุคคลอื นใดที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที บริษัทจัดการแต่งตั งขึ น

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน

2. หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุนรวม คําขอเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายคืน หน่วยลงทุน หรือ
เอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่าย หรือเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ และหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมไว้ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(3) รับเอกสารการสั งซื อหรือคําขอเปิดบัญชี หรือใบคําสั งซื อ หรือใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งสับเปลี ยน หรือเอก
สารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
(4) ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของการกรอกคําขอเปิดบัญชี เอกสารการสั งซื อ ใบคําสั งซื อ และเอกสารอื นๆ
ที เกี ยวข้อง
(5) ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอเปิดบัญชีทั งหมดว่าถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริง
(6) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อ ทั งนี ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(7) ส่งมอบบัตรประจําตัวผู้ถือหน่วยลงทุน และรหัสประจําตัว (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นคําขอใช้บริการกองทุนรวมกับ
บริษัทจัดการ
(8) คืนเงินค่าซื อหรือสั งซื อหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(9) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน รวมทั งข้อมูลและเอกสารอัน
จําเป็น รวมทั งให้ความร่วมมือในการแจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
เมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด
(10) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น
(11) ปฏิบัติหน้าที ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

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

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

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

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามหลักเกณฑ์และวิธี
การที กําหนดไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ของส่วนที  1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
(2) ขั นตอนในการโอนหน่วยลงทุน
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกใบคําขอโอนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมชําระค่าโอนตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที สํานักงานของบริษัทจัดการ
(ข) ในกรณีที ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั งยื นเอกสารที เกี ยวข้องตามรายละเอียดที ระบุไว้ในใบเปิดบัญชี และส่งมอบให้กับบริษัทจัดการ
(ค) บริษัทจัดการจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั งหมด และส่งมอบเอกสารใบตอบรับคําขอโอนให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นหลักฐาน
(ง) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดทําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนและนําส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทันทีที การบันทึกข้อมูลการโอนเสร็จสิ นลง

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลง
ทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลง
ทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ในกรณีของกองทุนที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการใดๆจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(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
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้บริษัทจัดการทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมี
มติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ แล้วแต่กรณี ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ
เรื อง "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในหนังสือชี ชวน
ส่วนโครงการ
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 อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในข้อ 21 “การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน” ในส่วนที  2 ของข้อผูกพัน

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนรวมไปจํานําได้ตามกฎหมาย แต่ทั งนี นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะรับ
จดทะเบียนการจํานําให้แก่ผู้รับจํานําเฉพาะที เป็นสถาบันการเงิน และหน่วยงานของราชการเท่านั น

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไป จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

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 : 

 ใบหน่วยลงทุน
 ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
 อื นๆ

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

บริษัทจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ งเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นเพิ มเติมได้ โดยจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) เมื อสิ นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื อจัดส่งให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือภายใน
5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายหลังการเสนอขายครั งแรก
ทั งนี เอกสารหลักฐานต่างๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นผู้มอบให้และ/หรือ ช่อง
ทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะ
จดแจ้งชื อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขาย
คืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน
เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการสั งซื อและ/หรือ
ขายคืนหน่วยลงทุน ดังนั นบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที เป็นปัจจุบันและถูกต้อง พร้อมทั งดําเนินการ
ให้มีการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเพื อเป็นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อทางไปรษณีย์และ/หรือ
ช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(3) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(4) ในกรณีที บัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อใช้บริการเป็นเวลานาน
ติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดๆ

14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการบันทึกชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุน และใน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(2) นายทะเบียนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื อยืนยันการทํารายการซื อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื อนาย
ทะเบียนได้ดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนของท่าน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการออกสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะกลุ่มก่อน โดยบริษัทจัดการจะทําจดหมายแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ ก่อนที บริษัทจัดการเริ มให้บริการสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนของท่านบันทึกรายการซื อขายหน่วยลงทุนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอาข้อมูลที บันทึกไว้ในระบบนาย
ทะเบียนเป็นข้อมูลที ถูกต้อง
(4) ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื อนไข
ต่างๆ ที เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื น สามารถ
ออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทําการ

14.2.3 ใบหน่วยลงทุน
(1) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้
บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้หลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงิน หรือกรณีพิเศษอื นๆ ทั งนี ใน
การออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทําเมื อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่านั น โดยมีขั นตอน ดังนี 
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(ข) ยื นใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน พร้อมชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
(ค) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอ
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนสําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(ง) ใบหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดซึ งจะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื อกรรมการ
ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เครื องจักรประทับ
หรือโดยวิธีอื นใดตามที กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทําได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้อง
และมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าว จะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื อโอนเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อนจึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบใบแสดงรายการ (Account Statement) ซึ งได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็น
ปัจจุบัน ณ วันทําการสุดท้ายของทุกไตรมาสตามปีปฏิทินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ณ วันดังกล่าว
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เช่นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือรูปแบบที มีการ
เปลี ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ มเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมรูปแบบและ/หรือเงื อนไขในการออก
เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการอาจจะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
กับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือ
การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื น หรือวิธีการอื นใด
ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที ได้รับผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้

อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายต่างๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานงไว้
เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

16.1 การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุน ประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
ส่วนที  1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ ไม่
สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนินการ
ของบริษัทจัดการ

กรณีกองทุนที บลจ. ได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ

เรียกร้องเป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่

สามารถชําระหนี ได1้ หรือเมื อปรากฏข้อ
เท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่า

ตราสารที ลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV
ของกองทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพ
คล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย

ราคาที สมเหตุสมผล2

1. การกําหนดให้เป็นผู้มี
สิทธิได้รับเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินอื นที ได้
จากการรับชําระหนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกราย
ที มีชื ออยู่ในทะเบียน ณ วันที 
บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่ บลจ.
ดําเนินการตาม 1.2 ก่อนแล้ว

1.2 อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ได้ ก็ได้ หรือเมื อปรากฏข้อ
เท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาด สภาพคล่อง หรือ
ไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา ที สมเหตุสม
ผล

2. การแจ้งต่อสํานักงาน ข้อมูล: ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง เงิน
สํารอง (ถ้ามี) และวันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือ
วันที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออก ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ
ไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่กรณี

ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0

3. การจัดให้มีข้อมูล จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที 
สํานักงานใหญ่ สํานักงานสาขา
ของ บลจ. และสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วย
ของกองทุน ภายในวันทําการถัด
จากวันที บลจ.แจ้งสํานักงานเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันด้วย



1 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
2 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย
ราคาที สมเหตุสมผล และการจําหน่าย จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้
ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1. บลจ. จะรับชําระ
หนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันเพื อกองทุนได้เมื อดําเนินการดังนี 
(1) ระบุรายละเอียดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นไว้ในข้อผูกพัน
(2) ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง โดยดําเนินการดังนี 
(2.1) ระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนจะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน
เป็นต้น
(2.2) ระบุเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี 
(2.3) จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(2.3.1) เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2.3.2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บลจ. จัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั น ขาดสภาพคล่อง หรือ
ไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที  2 การดําเนินการเมื อ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเพื อกองทุน

การดําเนินการ รายละเอียด

1. แจ้งข้อมูลต่อสํานักงาน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่
วันที ได้รับทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 

ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที 
บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น พร้อมทั งราย
ละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่างน้อยเกี ยวกับ
ทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สิน
อื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บลจ.ได ้
แจ้งสํานักงานตาม 1. เป็น
ระยะเวลา ≥ 30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที 
ใช้ใน การซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ.
ระบุไว้ในการประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในครั งถัดจากวันที ได้รับ
ทรัพย์สินนั นมาว่ากองทุนได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุนสามารถ
ขอดูรายละเอียดได้ที สํานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้
ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สินที 
กองทุนได้รับมาจากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

เพื อใช้ในการคํานวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคม
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณ NAV ของกอง
ทุนที มีการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 บลจ. ต้องไม่นํา
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น และเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้องนําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระ
หนี ด้วยทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

5. ดําเนินการกับทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 ให ้บลจ. จําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในโอกาสแรกที สามารถ
กระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ (เว้นแต่ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี 
ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อ
ผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดังนี 

5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นสามารถลงทุนได้ บลจ.อาจมี
ไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นไม่สามารถลงทุนได้ บลจ.
ต้องจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึง
ถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วย
ภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1. ของส่วนที  1 แล้วแต่
กรณี ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15
วันทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย
บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวไป
รวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้
จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจน
ครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระ
หนี นั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวมคํานวณเป็น NAV
ของกองทุนก็ได้ ทั งนี บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้ระบุราย
ละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้อง
เป็น 0 หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี ตามตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน ให ้บลจ. ปฏิบัติตาม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม

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 : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

ไม่มี

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 
(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท
ในวันทําการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั น
(3) หากปรากฏว่ากองทุนปลายทางที กองทุนไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

กองทุนปลายทาง หมายความว่า กองทุนที กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนซึ งมีลักษณะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์โดยครบถ้วนดังนี 
(1) เป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และให้หมายความรวมถึงกองทุนที มีลักษณะเป็นการ
ลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนไม่ว่าจะจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศและไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือ
รูปแบบอื นใด เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REIT) โครงการจัดการกองทุน (collective investment scheme)
เป็นต้น
(2) เป็นกองทุนที กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ มีการลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตาม (1) นั น

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนรวมในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

22.1.4 บริษัทจัดการจะทําการเลิกกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ตามเงื อนไขดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขาย หน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว และไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

22.1.5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเกิด
เหตุการณ์ตามเงื อนไขดังต่อไปนี 

(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถลงทุน และ/หรือเห็นว่าไม่เหมาะสมที จะลงทุนในกองทุนหลัก หรือไม่สามารถหา และ/หรือลงทุนใน
กองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการได้
อย่างเหมาะสม
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(6) กรณีที ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ มสูงขึ นมากจนส่งผลกระทบต่อกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

22.2.1 กรณีกองทุนปรากฏเหตุให้เลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 (1) (2) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เว้นแต่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น
(1) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
(2) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อ ผู้ถือหน่วยได้
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(3) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน เพื อรวบรวมเงิน
เท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ถือหน่วยโดยอัตโนมัติ
(4) ชําระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตามข้อ (3) ให้ผู้ถือหน่วยภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั น

สําหรับกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม เมื อปรากฏเหตุแห่งการเลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 (1) (2)
บริษัทจัดการดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

2 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1 ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 

(1) บลจ. จะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยไปยัง SSF
อื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม
การขายหรือรับซื อคืนหน่วยจากผู้ถือหน่วย

(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุน
ไปยัง SSF อื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยสามารถแจ้งต่อ บลจ. เพื อ
โอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื นที ผู้ถือหน่วยกําหนด และผู้ถือ
หน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยเมื อ
เป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วนดังนี 

(2.1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยเป็นครั งแรกโดย
โอนย้ายไปยัง SSF อื นที อยู่ภายใต้การจัดการของ บลจ. เดียวกัน

(2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บลจ. กําหนด
ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว บลจ. ต้องคํานึงถึงระยะเวลาที 
ผู้ถือหน่วยจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1) แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ
ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน

3 จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน

4 รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3 ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

5 ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื นตามแนวทางที 
กําหนดไว้ในข้อผูกพัน

โดยไม่ชักช้า

ทั งนี เมื อได้ดําเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุน

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงตามข้อ 22.1.1 (3) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อม
แนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้
ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดี
ที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้
ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตามข้อ 3
แล้วเสร็จ

เงื อนไขอื น : 
กรณีที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.5 และบริษัทจัดการเห็นสมควรเลิกโครงการ บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังนี 
1. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถ
ติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวันทําการ และ
2. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ และกระทําการด้วยวิธีอื นใดเพื อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลในเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ น เป็นต้น
ทั งนี บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาผ่อนผัน หรือสั งการให้บริษัทจัดการปฏิบัติเป็นอย่างอื น
ได ้ สําหรับการดําเนินการเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที มีความจําเป็นหรือสมควร

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า1

ให้บริษัทจัดการดําเนินการดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2 ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื อง
ดังกล่าว

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3 จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงิน
ฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั วสัญญาใช้
เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุน

1 ไม่ใช้กับกองทุนสําหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ

แนวทางการใช้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการกองทุนรวมในการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
อื น เมื อปรากฏเหตุเลิกกองทุนตามข้อ 22.1 (สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยช่องทางใด
ๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสํานักงานทราบภายใน 3
วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออมอื น โดยจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการ
ลงทุนเดียวกัน หรือความเสี ยงที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมเดิม หรือไปยังกองทุน
รวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีความเสี ยงต่ําสุด ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่เก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
อื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วนดังนี 
1. เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
2. เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าวบริษัท
จัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออม
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื น บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั งหมดภายใน 5 วันทําการ นับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการ
อย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าว
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

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

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

21/06/2565 ข้อผูกพัน  [0611/2560] หน้า 13 / 20



การดําเนินการ รายละเอียด

1. แจ้งข้อมูลต่อสํานักงาน ข้อมูลดังนี 

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 
โทรศัพท ์027862222 โทรสาร 027862377 

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  23A, 25 Floor, Asia Centre Building, 173/2730, 3233 
South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon, 
Bangkok 10120, Thailand 
Tel : +66 2786 2222   Fax : +66 2786 2377 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของบริษัทจัดการ
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายในการเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนในกรณีที บริษัทจัดการเป็นนาย
ทะเบียนของกองทุนรวมเอง และค่าธรรมเนียมในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
(1) จําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่สถาบัน หรือประชาชนทั วไปในราคาที กําหนดไว้ในรายละเอียดของโครงการซึ งได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที กําหนดไว้ในหนังสือชี ชวน
(2) สั งให้โอน สั งให้เปลี ยนแปลง สั งให้ซื อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมภายใน
ขอบเขตแห่งอํานาจของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดไว้
(3) เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้น หรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็น เพื อรักษาไว้ซึ ง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(4) แต่งตั งและถอดถอนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(5) จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์
(6) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวม โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื อมีการยุติหรือเลิกกองทุนรวม
(7) แต่งตั งและถอดถอนนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
(8) แต่งตั งและถอดถอนที ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) 
(9) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีจัดการเกี ยวกับการเพิ มวันเวลาทําการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบัติที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(10) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
(11) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ตามที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที มุ่งหมายจะลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม
(12) สั งจ่ายค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นแก่กองทุนรวมตามที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุน
รวม” โดยหักจากกองทุนรวมตามอัตราที ระบุไว้ในโครงการ
(13) แก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการตามที กําหนดไว้ในหัวข้อ “วิธีการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ” 
(14) ดําเนินการตามโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ งได้รับอนุมัติตลอดจนข้อผูกพันที ทําไว้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
หนังสือชี ชวนอย่างเคร่งครัด
(15) จัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนรวม ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบ ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(16) แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการแต่งตั ง หรือเปลี ยนแปลงบุคคลหรือนิติบุคคลที เกี ยวข้องกับการ
จัดการกองทุนรวมที กําหนดไว้ในโครงการให้มีการแต่งตั ง หรือเปลี ยนแปลงภายหลังได้ ทั งนี ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที มีการแต่งตั งหรือเปลี ยนแปลง
(17) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกต่างหากจากทรัพย์สินอื นไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
(18) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
(19) จัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนําทรัพย์สินของกองทุนรวมไปลงทุน และนําผลประโยชน์ดังกล่าวฝากไว้กับผู้
ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
(20) จัดให้นายทะเบียนออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที กําหนดไว้ในโครงการ
(21) ไม่กระทําการใดๆ อันมีลักษณะที อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(22) ไม่กู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ แก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
(23) จัดทําหนังสือชี ชวนกองทุนรวมใหม่ทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี
บัญชี ทั งนี ให้สอดคล้องกับประกาศที เกี ยวข้อง และจัดสําเนาให้เมื อร้องขอ
(24) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
(25) ยื นคําขอแก้ไขเพิ มเติมทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนภายในวันที ยี สิบของเดือนถัดไป ในกรณีที มี
การจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเพิ มเติม โดยบริษัทจัดการนําส่งรายงานดังกล่าวผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของ
สํานักงาน
(26) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามกองทุนรวม ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย
(27) ยกเลิกกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” 
(28) เมื อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และผู้ชําระบัญชีจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการจะรับมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานทั งหมดของกองทุนรวม และเก็บรักษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับตั งแต่
วันถัดจากวันจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
(29) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุถึงซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(30) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(31) ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และที จะมีแก้ไขเพิ มเติมต่อไปที กําหนดให้เป็น
หน้าที ของบริษัทจัดการ

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 : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย ์(ธล.) ชั น 19 
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ 024703200 โทรสาร 0247019667 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวม สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) ฟ้องร้องบริษัทจัดการแทน และเพื อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ
“หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์” 

2. หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งที มีอยู่
ในปัจจุบันและที จะมีแก้ไขเพิ มเติมในอนาคตโดยเคร่งครัด
(2) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน รวมถึงการรับเงินต่างๆ
ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื อหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี ยจากหลัก
ทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ และเงินอื นใดของกองทุน และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชี
ทรัพย์สินของกองทุน พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(3) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่ายจ่ายโอน และแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว
(4) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้
(5) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(6) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวม เพื อผลประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล การ
รับดอกเบี ย การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุน
รวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นแทน
กองทุนรวม
(7) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือสถานะหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่างทําการปิดโอน
ในชื อของกองทุนรวมเพื อประโยชน์ของกองทุนรวม

(8) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ
(8.1) รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวัน และคํานวณดอกเบี ยค้าง
รับ
(8.2) รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทของ หลักทรัพย์ และตามสถานภาพของหลัก
ทรัพย์ พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ
(8.3) รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์
(8.4) รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน
(8.5) รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม
(9) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และการคํานวณหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออก
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที 
บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองเมื อเห็นว่าถูกต้องแล้ว
(10) รับรองรายงานการแก้ไขมูลค่า หรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคา ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ที กําหนด โดยสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(11) ทําการรับรองในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื องมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น จาก
ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
(12) ทําการรับรองรายละเอียดโครงการที แก้ไขเพิ มเติม ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือสํานักงานกําหนด
(13) ทําการรับรองผลการนับมติ ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ
80 
(14) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที 
วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติ ทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(15) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลักฐาน
ที ได้ให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลันทุกครั งที บริษัทจัดการ
เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื อ
เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(16) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เมื อเห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถ
จําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(17) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได ้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน
เงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้
(18) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรในการทําธุรกรรมเพื อกองทุนรวมกับบุคคลที เกี ยวข้อง โดย
ธุรกรรมนั นไม่มีราคาตลาดหรือใช้ราคาอื นที ไม่เป็นไปตามราคาตลาด ก่อนการทําธุรกรรมในแต่ละครั ง
(19) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี 
(20) ให้ความเห็นเกี ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการ เพื อประกอบกับข้อมูลอื นๆ ที บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาใน
การจัดทํารายงานดังต่อไปนี 
(20.1) รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัด
จากวันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว
(20.2) รายงานทุกรอบปีบัญชี โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ นปีบัญชีนั น
(21) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติการให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการ มาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวทั งในปัจจุบันและที จะแก้ไขเพิ มเติมในอนาคต
โดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงาน
เกี ยวกับเรื องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึง
เหตุการณ์ดังกล่าว
(22) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบ ในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว
(23) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(24) ในกรณีที มีการยกเลิกโครงการ เมื อยกเลิกโครงการแล้วหน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดเมื อผู้ชําระบัญชีได้จดทะเบียน
เลิกกองทุนรวม กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที การชําระบัญชี
ยังไม่สิ นสุดผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติหน้าที ต่างๆ ดังนี 
(24.1) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
(24.2) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และประกาศคณะกรมการ ก.ล.ต. เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม ในกรณีที ผู้ชําระ
บัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตราดังกล่าว
จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า
(25) หน้าที อื นใดที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน หรือตามที กฏหมายเกี ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฏ
หมาย ก.ล.ต. กําหนด โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งที มีอยู่ในปัจจุบันและที จะแก้ไขเพิ มเติมในอนาคต
(26) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทําสัญญาแต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ซึ งมีคุณสมบัติตามหลัก
เกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที ฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน

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 ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ภายใต้เงื อนไขเมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ งหรือทั งหมด ดังต่อไปนี ทั งนี บริษัท
จัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้
บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์อาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วง
หน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื น
ใดอันจะมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์มากกว่าภาระหน้าที ที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
(5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผล
ประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน
(6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะสั งการเป็นอย่างอื น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้แก้ไขเสร็จสิ น แต่หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูก
ต้องภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน

ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลงตามข้อใดข้อหนึ งของเรื อง “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ผู้ดูแลผล
ประโยชน์นั นจะต้องทําหน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสาร
หลักฐานทั งหมดของกองทุนรวมนั น ตลอดจนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลาย
เป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ น และผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันที
ทั งนี ภายในระยะเวลาอันสมควร เว้นแต่บริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย ์(ธล.) ชั น 19 
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ 024703200 โทรสาร 0247019667 
หรือผู้รับฝากทรัพย์สินใดๆ ที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะแต่งตั งขึ น

3. ผู้สอบบัญช ี: 

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

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

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 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 กรุงเทพฯ 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 

ชื อ : นางสาว ธัญพร ตั งธโนปจัย
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 

ชื อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
ที อยู่ : 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666

และ/หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ 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 
โทรศัพท ์027862222 โทรสาร 027862377

หรือบุคคลอื นใดที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที บริษัทจัดการแต่งตั งขึ น

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน

2. หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุนรวม คําขอเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายคืน หน่วยลงทุน หรือ
เอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่าย หรือเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ และหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมไว้ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(3) รับเอกสารการสั งซื อหรือคําขอเปิดบัญชี หรือใบคําสั งซื อ หรือใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งสับเปลี ยน หรือเอก
สารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
(4) ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของการกรอกคําขอเปิดบัญชี เอกสารการสั งซื อ ใบคําสั งซื อ และเอกสารอื นๆ
ที เกี ยวข้อง
(5) ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอเปิดบัญชีทั งหมดว่าถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริง
(6) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อ ทั งนี ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(7) ส่งมอบบัตรประจําตัวผู้ถือหน่วยลงทุน และรหัสประจําตัว (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นคําขอใช้บริการกองทุนรวมกับ
บริษัทจัดการ
(8) คืนเงินค่าซื อหรือสั งซื อหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(9) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน รวมทั งข้อมูลและเอกสารอัน
จําเป็น รวมทั งให้ความร่วมมือในการแจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
เมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด
(10) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น
(11) ปฏิบัติหน้าที ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

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

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

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

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามหลักเกณฑ์และวิธี
การที กําหนดไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ของส่วนที  1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
(2) ขั นตอนในการโอนหน่วยลงทุน
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกใบคําขอโอนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมชําระค่าโอนตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที สํานักงานของบริษัทจัดการ
(ข) ในกรณีที ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั งยื นเอกสารที เกี ยวข้องตามรายละเอียดที ระบุไว้ในใบเปิดบัญชี และส่งมอบให้กับบริษัทจัดการ
(ค) บริษัทจัดการจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั งหมด และส่งมอบเอกสารใบตอบรับคําขอโอนให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นหลักฐาน
(ง) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดทําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนและนําส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทันทีที การบันทึกข้อมูลการโอนเสร็จสิ นลง

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลง
ทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลง
ทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ในกรณีของกองทุนที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการใดๆจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(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
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้บริษัทจัดการทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมี
มติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ แล้วแต่กรณี ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ
เรื อง "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในหนังสือชี ชวน
ส่วนโครงการ
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 อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในข้อ 21 “การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน” ในส่วนที  2 ของข้อผูกพัน

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนรวมไปจํานําได้ตามกฎหมาย แต่ทั งนี นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะรับ
จดทะเบียนการจํานําให้แก่ผู้รับจํานําเฉพาะที เป็นสถาบันการเงิน และหน่วยงานของราชการเท่านั น

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไป จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

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 : 

 ใบหน่วยลงทุน
 ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
 อื นๆ

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

บริษัทจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ งเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นเพิ มเติมได้ โดยจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) เมื อสิ นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื อจัดส่งให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือภายใน
5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายหลังการเสนอขายครั งแรก
ทั งนี เอกสารหลักฐานต่างๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นผู้มอบให้และ/หรือ ช่อง
ทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะ
จดแจ้งชื อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขาย
คืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน
เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการสั งซื อและ/หรือ
ขายคืนหน่วยลงทุน ดังนั นบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที เป็นปัจจุบันและถูกต้อง พร้อมทั งดําเนินการ
ให้มีการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเพื อเป็นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อทางไปรษณีย์และ/หรือ
ช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(3) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(4) ในกรณีที บัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อใช้บริการเป็นเวลานาน
ติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดๆ

14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการบันทึกชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุน และใน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(2) นายทะเบียนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื อยืนยันการทํารายการซื อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื อนาย
ทะเบียนได้ดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนของท่าน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการออกสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะกลุ่มก่อน โดยบริษัทจัดการจะทําจดหมายแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ ก่อนที บริษัทจัดการเริ มให้บริการสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนของท่านบันทึกรายการซื อขายหน่วยลงทุนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอาข้อมูลที บันทึกไว้ในระบบนาย
ทะเบียนเป็นข้อมูลที ถูกต้อง
(4) ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื อนไข
ต่างๆ ที เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื น สามารถ
ออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทําการ

14.2.3 ใบหน่วยลงทุน
(1) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้
บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้หลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงิน หรือกรณีพิเศษอื นๆ ทั งนี ใน
การออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทําเมื อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่านั น โดยมีขั นตอน ดังนี 
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(ข) ยื นใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน พร้อมชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
(ค) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอ
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนสําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(ง) ใบหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดซึ งจะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื อกรรมการ
ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เครื องจักรประทับ
หรือโดยวิธีอื นใดตามที กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทําได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้อง
และมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าว จะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื อโอนเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อนจึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบใบแสดงรายการ (Account Statement) ซึ งได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็น
ปัจจุบัน ณ วันทําการสุดท้ายของทุกไตรมาสตามปีปฏิทินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ณ วันดังกล่าว
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เช่นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือรูปแบบที มีการ
เปลี ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ มเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมรูปแบบและ/หรือเงื อนไขในการออก
เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการอาจจะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
กับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือ
การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื น หรือวิธีการอื นใด
ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที ได้รับผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้

อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายต่างๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานงไว้
เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

16.1 การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุน ประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
ส่วนที  1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ ไม่
สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนินการ
ของบริษัทจัดการ

กรณีกองทุนที บลจ. ได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ

เรียกร้องเป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่

สามารถชําระหนี ได1้ หรือเมื อปรากฏข้อ
เท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่า

ตราสารที ลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV
ของกองทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพ
คล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย

ราคาที สมเหตุสมผล2

1. การกําหนดให้เป็นผู้มี
สิทธิได้รับเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินอื นที ได้
จากการรับชําระหนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกราย
ที มีชื ออยู่ในทะเบียน ณ วันที 
บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่ บลจ.
ดําเนินการตาม 1.2 ก่อนแล้ว

1.2 อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ได้ ก็ได้ หรือเมื อปรากฏข้อ
เท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาด สภาพคล่อง หรือ
ไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา ที สมเหตุสม
ผล

2. การแจ้งต่อสํานักงาน ข้อมูล: ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง เงิน
สํารอง (ถ้ามี) และวันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือ
วันที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออก ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ
ไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่กรณี

ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0

3. การจัดให้มีข้อมูล จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที 
สํานักงานใหญ่ สํานักงานสาขา
ของ บลจ. และสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วย
ของกองทุน ภายในวันทําการถัด
จากวันที บลจ.แจ้งสํานักงานเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันด้วย



1 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
2 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย
ราคาที สมเหตุสมผล และการจําหน่าย จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้
ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1. บลจ. จะรับชําระ
หนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันเพื อกองทุนได้เมื อดําเนินการดังนี 
(1) ระบุรายละเอียดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นไว้ในข้อผูกพัน
(2) ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง โดยดําเนินการดังนี 
(2.1) ระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนจะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน
เป็นต้น
(2.2) ระบุเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี 
(2.3) จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(2.3.1) เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2.3.2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บลจ. จัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั น ขาดสภาพคล่อง หรือ
ไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที  2 การดําเนินการเมื อ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเพื อกองทุน

การดําเนินการ รายละเอียด

1. แจ้งข้อมูลต่อสํานักงาน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่
วันที ได้รับทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 

ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที 
บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น พร้อมทั งราย
ละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่างน้อยเกี ยวกับ
ทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สิน
อื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บลจ.ได ้
แจ้งสํานักงานตาม 1. เป็น
ระยะเวลา ≥ 30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที 
ใช้ใน การซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ.
ระบุไว้ในการประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในครั งถัดจากวันที ได้รับ
ทรัพย์สินนั นมาว่ากองทุนได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุนสามารถ
ขอดูรายละเอียดได้ที สํานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้
ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สินที 
กองทุนได้รับมาจากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

เพื อใช้ในการคํานวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคม
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณ NAV ของกอง
ทุนที มีการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 บลจ. ต้องไม่นํา
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น และเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้องนําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระ
หนี ด้วยทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

5. ดําเนินการกับทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 ให ้บลจ. จําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในโอกาสแรกที สามารถ
กระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ (เว้นแต่ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี 
ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อ
ผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดังนี 

5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นสามารถลงทุนได้ บลจ.อาจมี
ไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นไม่สามารถลงทุนได้ บลจ.
ต้องจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึง
ถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วย
ภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1. ของส่วนที  1 แล้วแต่
กรณี ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15
วันทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย
บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวไป
รวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้
จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจน
ครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระ
หนี นั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวมคํานวณเป็น NAV
ของกองทุนก็ได้ ทั งนี บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้ระบุราย
ละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้อง
เป็น 0 หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี ตามตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน ให ้บลจ. ปฏิบัติตาม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม

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 : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

ไม่มี

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 
(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท
ในวันทําการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั น
(3) หากปรากฏว่ากองทุนปลายทางที กองทุนไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

กองทุนปลายทาง หมายความว่า กองทุนที กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนซึ งมีลักษณะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์โดยครบถ้วนดังนี 
(1) เป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และให้หมายความรวมถึงกองทุนที มีลักษณะเป็นการ
ลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนไม่ว่าจะจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศและไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือ
รูปแบบอื นใด เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REIT) โครงการจัดการกองทุน (collective investment scheme)
เป็นต้น
(2) เป็นกองทุนที กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ มีการลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตาม (1) นั น

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนรวมในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

22.1.4 บริษัทจัดการจะทําการเลิกกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ตามเงื อนไขดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขาย หน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว และไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

22.1.5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเกิด
เหตุการณ์ตามเงื อนไขดังต่อไปนี 

(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถลงทุน และ/หรือเห็นว่าไม่เหมาะสมที จะลงทุนในกองทุนหลัก หรือไม่สามารถหา และ/หรือลงทุนใน
กองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการได้
อย่างเหมาะสม
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(6) กรณีที ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ มสูงขึ นมากจนส่งผลกระทบต่อกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

22.2.1 กรณีกองทุนปรากฏเหตุให้เลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 (1) (2) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เว้นแต่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น
(1) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
(2) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อ ผู้ถือหน่วยได้
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(3) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน เพื อรวบรวมเงิน
เท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ถือหน่วยโดยอัตโนมัติ
(4) ชําระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตามข้อ (3) ให้ผู้ถือหน่วยภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั น

สําหรับกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม เมื อปรากฏเหตุแห่งการเลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 (1) (2)
บริษัทจัดการดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

2 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1 ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 

(1) บลจ. จะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยไปยัง SSF
อื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม
การขายหรือรับซื อคืนหน่วยจากผู้ถือหน่วย

(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุน
ไปยัง SSF อื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยสามารถแจ้งต่อ บลจ. เพื อ
โอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื นที ผู้ถือหน่วยกําหนด และผู้ถือ
หน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยเมื อ
เป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วนดังนี 

(2.1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยเป็นครั งแรกโดย
โอนย้ายไปยัง SSF อื นที อยู่ภายใต้การจัดการของ บลจ. เดียวกัน

(2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บลจ. กําหนด
ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว บลจ. ต้องคํานึงถึงระยะเวลาที 
ผู้ถือหน่วยจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1) แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ
ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน

3 จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน

4 รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3 ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

5 ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื นตามแนวทางที 
กําหนดไว้ในข้อผูกพัน

โดยไม่ชักช้า

ทั งนี เมื อได้ดําเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุน

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงตามข้อ 22.1.1 (3) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อม
แนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้
ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดี
ที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้
ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตามข้อ 3
แล้วเสร็จ

เงื อนไขอื น : 
กรณีที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.5 และบริษัทจัดการเห็นสมควรเลิกโครงการ บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังนี 
1. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถ
ติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวันทําการ และ
2. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ และกระทําการด้วยวิธีอื นใดเพื อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลในเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ น เป็นต้น
ทั งนี บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาผ่อนผัน หรือสั งการให้บริษัทจัดการปฏิบัติเป็นอย่างอื น
ได ้ สําหรับการดําเนินการเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที มีความจําเป็นหรือสมควร

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า1

ให้บริษัทจัดการดําเนินการดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2 ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื อง
ดังกล่าว

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3 จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงิน
ฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั วสัญญาใช้
เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุน

1 ไม่ใช้กับกองทุนสําหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ

แนวทางการใช้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการกองทุนรวมในการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
อื น เมื อปรากฏเหตุเลิกกองทุนตามข้อ 22.1 (สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยช่องทางใด
ๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสํานักงานทราบภายใน 3
วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออมอื น โดยจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการ
ลงทุนเดียวกัน หรือความเสี ยงที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมเดิม หรือไปยังกองทุน
รวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีความเสี ยงต่ําสุด ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่เก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
อื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วนดังนี 
1. เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
2. เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าวบริษัท
จัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออม
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื น บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั งหมดภายใน 5 วันทําการ นับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการ
อย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าว
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

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

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

21/06/2565 ข้อผูกพัน  [0611/2560] หน้า 14 / 20



การดําเนินการ รายละเอียด

1. แจ้งข้อมูลต่อสํานักงาน ข้อมูลดังนี 

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 
โทรศัพท ์027862222 โทรสาร 027862377 

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  23A, 25 Floor, Asia Centre Building, 173/2730, 3233 
South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon, 
Bangkok 10120, Thailand 
Tel : +66 2786 2222   Fax : +66 2786 2377 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของบริษัทจัดการ
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายในการเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนในกรณีที บริษัทจัดการเป็นนาย
ทะเบียนของกองทุนรวมเอง และค่าธรรมเนียมในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
(1) จําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่สถาบัน หรือประชาชนทั วไปในราคาที กําหนดไว้ในรายละเอียดของโครงการซึ งได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที กําหนดไว้ในหนังสือชี ชวน
(2) สั งให้โอน สั งให้เปลี ยนแปลง สั งให้ซื อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมภายใน
ขอบเขตแห่งอํานาจของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดไว้
(3) เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้น หรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็น เพื อรักษาไว้ซึ ง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(4) แต่งตั งและถอดถอนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(5) จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์
(6) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวม โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื อมีการยุติหรือเลิกกองทุนรวม
(7) แต่งตั งและถอดถอนนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
(8) แต่งตั งและถอดถอนที ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) 
(9) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีจัดการเกี ยวกับการเพิ มวันเวลาทําการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบัติที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(10) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
(11) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ตามที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที มุ่งหมายจะลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม
(12) สั งจ่ายค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นแก่กองทุนรวมตามที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุน
รวม” โดยหักจากกองทุนรวมตามอัตราที ระบุไว้ในโครงการ
(13) แก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการตามที กําหนดไว้ในหัวข้อ “วิธีการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ” 
(14) ดําเนินการตามโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ งได้รับอนุมัติตลอดจนข้อผูกพันที ทําไว้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
หนังสือชี ชวนอย่างเคร่งครัด
(15) จัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนรวม ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบ ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(16) แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการแต่งตั ง หรือเปลี ยนแปลงบุคคลหรือนิติบุคคลที เกี ยวข้องกับการ
จัดการกองทุนรวมที กําหนดไว้ในโครงการให้มีการแต่งตั ง หรือเปลี ยนแปลงภายหลังได้ ทั งนี ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที มีการแต่งตั งหรือเปลี ยนแปลง
(17) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกต่างหากจากทรัพย์สินอื นไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
(18) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
(19) จัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนําทรัพย์สินของกองทุนรวมไปลงทุน และนําผลประโยชน์ดังกล่าวฝากไว้กับผู้
ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
(20) จัดให้นายทะเบียนออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที กําหนดไว้ในโครงการ
(21) ไม่กระทําการใดๆ อันมีลักษณะที อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(22) ไม่กู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ แก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
(23) จัดทําหนังสือชี ชวนกองทุนรวมใหม่ทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี
บัญชี ทั งนี ให้สอดคล้องกับประกาศที เกี ยวข้อง และจัดสําเนาให้เมื อร้องขอ
(24) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
(25) ยื นคําขอแก้ไขเพิ มเติมทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนภายในวันที ยี สิบของเดือนถัดไป ในกรณีที มี
การจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเพิ มเติม โดยบริษัทจัดการนําส่งรายงานดังกล่าวผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของ
สํานักงาน
(26) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามกองทุนรวม ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย
(27) ยกเลิกกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” 
(28) เมื อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และผู้ชําระบัญชีจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการจะรับมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานทั งหมดของกองทุนรวม และเก็บรักษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับตั งแต่
วันถัดจากวันจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
(29) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุถึงซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(30) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(31) ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และที จะมีแก้ไขเพิ มเติมต่อไปที กําหนดให้เป็น
หน้าที ของบริษัทจัดการ

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 : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย ์(ธล.) ชั น 19 
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ 024703200 โทรสาร 0247019667 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวม สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) ฟ้องร้องบริษัทจัดการแทน และเพื อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ
“หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์” 

2. หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งที มีอยู่
ในปัจจุบันและที จะมีแก้ไขเพิ มเติมในอนาคตโดยเคร่งครัด
(2) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน รวมถึงการรับเงินต่างๆ
ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื อหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี ยจากหลัก
ทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ และเงินอื นใดของกองทุน และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชี
ทรัพย์สินของกองทุน พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(3) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่ายจ่ายโอน และแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว
(4) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้
(5) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(6) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวม เพื อผลประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล การ
รับดอกเบี ย การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุน
รวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นแทน
กองทุนรวม
(7) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือสถานะหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่างทําการปิดโอน
ในชื อของกองทุนรวมเพื อประโยชน์ของกองทุนรวม

(8) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ
(8.1) รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวัน และคํานวณดอกเบี ยค้าง
รับ
(8.2) รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทของ หลักทรัพย์ และตามสถานภาพของหลัก
ทรัพย์ พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ
(8.3) รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์
(8.4) รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน
(8.5) รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม
(9) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และการคํานวณหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออก
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที 
บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองเมื อเห็นว่าถูกต้องแล้ว
(10) รับรองรายงานการแก้ไขมูลค่า หรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคา ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ที กําหนด โดยสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(11) ทําการรับรองในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื องมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น จาก
ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
(12) ทําการรับรองรายละเอียดโครงการที แก้ไขเพิ มเติม ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือสํานักงานกําหนด
(13) ทําการรับรองผลการนับมติ ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ
80 
(14) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที 
วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติ ทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(15) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลักฐาน
ที ได้ให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลันทุกครั งที บริษัทจัดการ
เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื อ
เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(16) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เมื อเห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถ
จําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(17) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได ้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน
เงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้
(18) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรในการทําธุรกรรมเพื อกองทุนรวมกับบุคคลที เกี ยวข้อง โดย
ธุรกรรมนั นไม่มีราคาตลาดหรือใช้ราคาอื นที ไม่เป็นไปตามราคาตลาด ก่อนการทําธุรกรรมในแต่ละครั ง
(19) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี 
(20) ให้ความเห็นเกี ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการ เพื อประกอบกับข้อมูลอื นๆ ที บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาใน
การจัดทํารายงานดังต่อไปนี 
(20.1) รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัด
จากวันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว
(20.2) รายงานทุกรอบปีบัญชี โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ นปีบัญชีนั น
(21) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติการให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการ มาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวทั งในปัจจุบันและที จะแก้ไขเพิ มเติมในอนาคต
โดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงาน
เกี ยวกับเรื องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึง
เหตุการณ์ดังกล่าว
(22) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบ ในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว
(23) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(24) ในกรณีที มีการยกเลิกโครงการ เมื อยกเลิกโครงการแล้วหน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดเมื อผู้ชําระบัญชีได้จดทะเบียน
เลิกกองทุนรวม กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที การชําระบัญชี
ยังไม่สิ นสุดผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติหน้าที ต่างๆ ดังนี 
(24.1) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
(24.2) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และประกาศคณะกรมการ ก.ล.ต. เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม ในกรณีที ผู้ชําระ
บัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตราดังกล่าว
จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า
(25) หน้าที อื นใดที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน หรือตามที กฏหมายเกี ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฏ
หมาย ก.ล.ต. กําหนด โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งที มีอยู่ในปัจจุบันและที จะแก้ไขเพิ มเติมในอนาคต
(26) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทําสัญญาแต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ซึ งมีคุณสมบัติตามหลัก
เกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที ฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน

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 ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ภายใต้เงื อนไขเมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ งหรือทั งหมด ดังต่อไปนี ทั งนี บริษัท
จัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้
บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์อาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วง
หน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื น
ใดอันจะมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์มากกว่าภาระหน้าที ที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
(5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผล
ประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน
(6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะสั งการเป็นอย่างอื น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้แก้ไขเสร็จสิ น แต่หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูก
ต้องภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน

ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลงตามข้อใดข้อหนึ งของเรื อง “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ผู้ดูแลผล
ประโยชน์นั นจะต้องทําหน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสาร
หลักฐานทั งหมดของกองทุนรวมนั น ตลอดจนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลาย
เป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ น และผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันที
ทั งนี ภายในระยะเวลาอันสมควร เว้นแต่บริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย ์(ธล.) ชั น 19 
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ 024703200 โทรสาร 0247019667 
หรือผู้รับฝากทรัพย์สินใดๆ ที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะแต่งตั งขึ น

3. ผู้สอบบัญช ี: 

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

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

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 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 กรุงเทพฯ 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 

ชื อ : นางสาว ธัญพร ตั งธโนปจัย
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 

ชื อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
ที อยู่ : 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666

และ/หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ 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 
โทรศัพท ์027862222 โทรสาร 027862377

หรือบุคคลอื นใดที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที บริษัทจัดการแต่งตั งขึ น

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน

2. หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุนรวม คําขอเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายคืน หน่วยลงทุน หรือ
เอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่าย หรือเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ และหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมไว้ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(3) รับเอกสารการสั งซื อหรือคําขอเปิดบัญชี หรือใบคําสั งซื อ หรือใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งสับเปลี ยน หรือเอก
สารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
(4) ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของการกรอกคําขอเปิดบัญชี เอกสารการสั งซื อ ใบคําสั งซื อ และเอกสารอื นๆ
ที เกี ยวข้อง
(5) ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอเปิดบัญชีทั งหมดว่าถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริง
(6) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อ ทั งนี ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(7) ส่งมอบบัตรประจําตัวผู้ถือหน่วยลงทุน และรหัสประจําตัว (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นคําขอใช้บริการกองทุนรวมกับ
บริษัทจัดการ
(8) คืนเงินค่าซื อหรือสั งซื อหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(9) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน รวมทั งข้อมูลและเอกสารอัน
จําเป็น รวมทั งให้ความร่วมมือในการแจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
เมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด
(10) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น
(11) ปฏิบัติหน้าที ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

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

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

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

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามหลักเกณฑ์และวิธี
การที กําหนดไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ของส่วนที  1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
(2) ขั นตอนในการโอนหน่วยลงทุน
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกใบคําขอโอนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมชําระค่าโอนตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที สํานักงานของบริษัทจัดการ
(ข) ในกรณีที ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั งยื นเอกสารที เกี ยวข้องตามรายละเอียดที ระบุไว้ในใบเปิดบัญชี และส่งมอบให้กับบริษัทจัดการ
(ค) บริษัทจัดการจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั งหมด และส่งมอบเอกสารใบตอบรับคําขอโอนให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นหลักฐาน
(ง) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดทําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนและนําส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทันทีที การบันทึกข้อมูลการโอนเสร็จสิ นลง

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลง
ทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลง
ทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ในกรณีของกองทุนที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการใดๆจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(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
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้บริษัทจัดการทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมี
มติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ แล้วแต่กรณี ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ
เรื อง "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในหนังสือชี ชวน
ส่วนโครงการ
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 อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในข้อ 21 “การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน” ในส่วนที  2 ของข้อผูกพัน

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนรวมไปจํานําได้ตามกฎหมาย แต่ทั งนี นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะรับ
จดทะเบียนการจํานําให้แก่ผู้รับจํานําเฉพาะที เป็นสถาบันการเงิน และหน่วยงานของราชการเท่านั น

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไป จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

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 : 

 ใบหน่วยลงทุน
 ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
 อื นๆ

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

บริษัทจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ งเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นเพิ มเติมได้ โดยจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) เมื อสิ นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื อจัดส่งให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือภายใน
5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายหลังการเสนอขายครั งแรก
ทั งนี เอกสารหลักฐานต่างๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นผู้มอบให้และ/หรือ ช่อง
ทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะ
จดแจ้งชื อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขาย
คืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน
เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการสั งซื อและ/หรือ
ขายคืนหน่วยลงทุน ดังนั นบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที เป็นปัจจุบันและถูกต้อง พร้อมทั งดําเนินการ
ให้มีการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเพื อเป็นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อทางไปรษณีย์และ/หรือ
ช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(3) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(4) ในกรณีที บัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อใช้บริการเป็นเวลานาน
ติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดๆ

14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการบันทึกชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุน และใน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(2) นายทะเบียนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื อยืนยันการทํารายการซื อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื อนาย
ทะเบียนได้ดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนของท่าน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการออกสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะกลุ่มก่อน โดยบริษัทจัดการจะทําจดหมายแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ ก่อนที บริษัทจัดการเริ มให้บริการสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนของท่านบันทึกรายการซื อขายหน่วยลงทุนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอาข้อมูลที บันทึกไว้ในระบบนาย
ทะเบียนเป็นข้อมูลที ถูกต้อง
(4) ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื อนไข
ต่างๆ ที เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื น สามารถ
ออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทําการ

14.2.3 ใบหน่วยลงทุน
(1) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้
บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้หลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงิน หรือกรณีพิเศษอื นๆ ทั งนี ใน
การออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทําเมื อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่านั น โดยมีขั นตอน ดังนี 
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(ข) ยื นใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน พร้อมชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
(ค) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอ
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนสําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(ง) ใบหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดซึ งจะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื อกรรมการ
ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เครื องจักรประทับ
หรือโดยวิธีอื นใดตามที กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทําได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้อง
และมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าว จะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื อโอนเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อนจึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบใบแสดงรายการ (Account Statement) ซึ งได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็น
ปัจจุบัน ณ วันทําการสุดท้ายของทุกไตรมาสตามปีปฏิทินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ณ วันดังกล่าว
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เช่นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือรูปแบบที มีการ
เปลี ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ มเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมรูปแบบและ/หรือเงื อนไขในการออก
เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการอาจจะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
กับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือ
การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื น หรือวิธีการอื นใด
ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที ได้รับผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้

อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายต่างๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานงไว้
เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

16.1 การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุน ประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
ส่วนที  1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ ไม่
สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนินการ
ของบริษัทจัดการ

กรณีกองทุนที บลจ. ได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ

เรียกร้องเป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่

สามารถชําระหนี ได1้ หรือเมื อปรากฏข้อ
เท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่า

ตราสารที ลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV
ของกองทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพ
คล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย

ราคาที สมเหตุสมผล2

1. การกําหนดให้เป็นผู้มี
สิทธิได้รับเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินอื นที ได้
จากการรับชําระหนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกราย
ที มีชื ออยู่ในทะเบียน ณ วันที 
บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่ บลจ.
ดําเนินการตาม 1.2 ก่อนแล้ว

1.2 อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ได้ ก็ได้ หรือเมื อปรากฏข้อ
เท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาด สภาพคล่อง หรือ
ไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา ที สมเหตุสม
ผล

2. การแจ้งต่อสํานักงาน ข้อมูล: ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง เงิน
สํารอง (ถ้ามี) และวันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือ
วันที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออก ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ
ไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่กรณี

ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0

3. การจัดให้มีข้อมูล จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที 
สํานักงานใหญ่ สํานักงานสาขา
ของ บลจ. และสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วย
ของกองทุน ภายในวันทําการถัด
จากวันที บลจ.แจ้งสํานักงานเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันด้วย



1 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
2 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย
ราคาที สมเหตุสมผล และการจําหน่าย จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้
ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1. บลจ. จะรับชําระ
หนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันเพื อกองทุนได้เมื อดําเนินการดังนี 
(1) ระบุรายละเอียดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นไว้ในข้อผูกพัน
(2) ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง โดยดําเนินการดังนี 
(2.1) ระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนจะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน
เป็นต้น
(2.2) ระบุเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี 
(2.3) จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(2.3.1) เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2.3.2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บลจ. จัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั น ขาดสภาพคล่อง หรือ
ไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที  2 การดําเนินการเมื อ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเพื อกองทุน

การดําเนินการ รายละเอียด

1. แจ้งข้อมูลต่อสํานักงาน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่
วันที ได้รับทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 

ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที 
บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น พร้อมทั งราย
ละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่างน้อยเกี ยวกับ
ทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สิน
อื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บลจ.ได ้
แจ้งสํานักงานตาม 1. เป็น
ระยะเวลา ≥ 30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที 
ใช้ใน การซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ.
ระบุไว้ในการประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในครั งถัดจากวันที ได้รับ
ทรัพย์สินนั นมาว่ากองทุนได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุนสามารถ
ขอดูรายละเอียดได้ที สํานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้
ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สินที 
กองทุนได้รับมาจากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

เพื อใช้ในการคํานวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคม
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณ NAV ของกอง
ทุนที มีการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 บลจ. ต้องไม่นํา
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น และเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้องนําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระ
หนี ด้วยทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

5. ดําเนินการกับทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 ให ้บลจ. จําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในโอกาสแรกที สามารถ
กระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ (เว้นแต่ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี 
ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อ
ผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดังนี 

5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นสามารถลงทุนได้ บลจ.อาจมี
ไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นไม่สามารถลงทุนได้ บลจ.
ต้องจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึง
ถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วย
ภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1. ของส่วนที  1 แล้วแต่
กรณี ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15
วันทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย
บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวไป
รวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้
จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจน
ครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระ
หนี นั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวมคํานวณเป็น NAV
ของกองทุนก็ได้ ทั งนี บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้ระบุราย
ละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้อง
เป็น 0 หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี ตามตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน ให ้บลจ. ปฏิบัติตาม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม

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 : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

ไม่มี

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 
(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท
ในวันทําการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั น
(3) หากปรากฏว่ากองทุนปลายทางที กองทุนไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

กองทุนปลายทาง หมายความว่า กองทุนที กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนซึ งมีลักษณะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์โดยครบถ้วนดังนี 
(1) เป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และให้หมายความรวมถึงกองทุนที มีลักษณะเป็นการ
ลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนไม่ว่าจะจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศและไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือ
รูปแบบอื นใด เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REIT) โครงการจัดการกองทุน (collective investment scheme)
เป็นต้น
(2) เป็นกองทุนที กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ มีการลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตาม (1) นั น

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนรวมในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

22.1.4 บริษัทจัดการจะทําการเลิกกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ตามเงื อนไขดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขาย หน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว และไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

22.1.5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเกิด
เหตุการณ์ตามเงื อนไขดังต่อไปนี 

(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถลงทุน และ/หรือเห็นว่าไม่เหมาะสมที จะลงทุนในกองทุนหลัก หรือไม่สามารถหา และ/หรือลงทุนใน
กองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการได้
อย่างเหมาะสม
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(6) กรณีที ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ มสูงขึ นมากจนส่งผลกระทบต่อกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

22.2.1 กรณีกองทุนปรากฏเหตุให้เลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 (1) (2) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เว้นแต่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น
(1) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
(2) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อ ผู้ถือหน่วยได้
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(3) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน เพื อรวบรวมเงิน
เท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ถือหน่วยโดยอัตโนมัติ
(4) ชําระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตามข้อ (3) ให้ผู้ถือหน่วยภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั น

สําหรับกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม เมื อปรากฏเหตุแห่งการเลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 (1) (2)
บริษัทจัดการดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

2 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1 ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 

(1) บลจ. จะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยไปยัง SSF
อื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม
การขายหรือรับซื อคืนหน่วยจากผู้ถือหน่วย

(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุน
ไปยัง SSF อื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยสามารถแจ้งต่อ บลจ. เพื อ
โอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื นที ผู้ถือหน่วยกําหนด และผู้ถือ
หน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยเมื อ
เป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วนดังนี 

(2.1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยเป็นครั งแรกโดย
โอนย้ายไปยัง SSF อื นที อยู่ภายใต้การจัดการของ บลจ. เดียวกัน

(2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บลจ. กําหนด
ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว บลจ. ต้องคํานึงถึงระยะเวลาที 
ผู้ถือหน่วยจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1) แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ
ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน

3 จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน

4 รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3 ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

5 ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื นตามแนวทางที 
กําหนดไว้ในข้อผูกพัน

โดยไม่ชักช้า

ทั งนี เมื อได้ดําเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุน

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงตามข้อ 22.1.1 (3) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อม
แนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้
ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดี
ที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้
ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตามข้อ 3
แล้วเสร็จ

เงื อนไขอื น : 
กรณีที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.5 และบริษัทจัดการเห็นสมควรเลิกโครงการ บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังนี 
1. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถ
ติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวันทําการ และ
2. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ และกระทําการด้วยวิธีอื นใดเพื อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลในเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ น เป็นต้น
ทั งนี บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาผ่อนผัน หรือสั งการให้บริษัทจัดการปฏิบัติเป็นอย่างอื น
ได ้ สําหรับการดําเนินการเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที มีความจําเป็นหรือสมควร

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า1

ให้บริษัทจัดการดําเนินการดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2 ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื อง
ดังกล่าว

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3 จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงิน
ฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั วสัญญาใช้
เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุน

1 ไม่ใช้กับกองทุนสําหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ

แนวทางการใช้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการกองทุนรวมในการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
อื น เมื อปรากฏเหตุเลิกกองทุนตามข้อ 22.1 (สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยช่องทางใด
ๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสํานักงานทราบภายใน 3
วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออมอื น โดยจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการ
ลงทุนเดียวกัน หรือความเสี ยงที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมเดิม หรือไปยังกองทุน
รวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีความเสี ยงต่ําสุด ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่เก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
อื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วนดังนี 
1. เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
2. เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าวบริษัท
จัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออม
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื น บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั งหมดภายใน 5 วันทําการ นับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการ
อย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าว
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

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

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

21/06/2565 ข้อผูกพัน  [0611/2560] หน้า 15 / 20



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 
โทรศัพท ์027862222 โทรสาร 027862377 

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  23A, 25 Floor, Asia Centre Building, 173/2730, 3233 
South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon, 
Bangkok 10120, Thailand 
Tel : +66 2786 2222   Fax : +66 2786 2377 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของบริษัทจัดการ
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายในการเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนในกรณีที บริษัทจัดการเป็นนาย
ทะเบียนของกองทุนรวมเอง และค่าธรรมเนียมในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
(1) จําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่สถาบัน หรือประชาชนทั วไปในราคาที กําหนดไว้ในรายละเอียดของโครงการซึ งได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที กําหนดไว้ในหนังสือชี ชวน
(2) สั งให้โอน สั งให้เปลี ยนแปลง สั งให้ซื อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมภายใน
ขอบเขตแห่งอํานาจของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดไว้
(3) เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้น หรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็น เพื อรักษาไว้ซึ ง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(4) แต่งตั งและถอดถอนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(5) จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์
(6) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวม โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื อมีการยุติหรือเลิกกองทุนรวม
(7) แต่งตั งและถอดถอนนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
(8) แต่งตั งและถอดถอนที ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) 
(9) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีจัดการเกี ยวกับการเพิ มวันเวลาทําการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบัติที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(10) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
(11) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ตามที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที มุ่งหมายจะลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม
(12) สั งจ่ายค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นแก่กองทุนรวมตามที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุน
รวม” โดยหักจากกองทุนรวมตามอัตราที ระบุไว้ในโครงการ
(13) แก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการตามที กําหนดไว้ในหัวข้อ “วิธีการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ” 
(14) ดําเนินการตามโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ งได้รับอนุมัติตลอดจนข้อผูกพันที ทําไว้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
หนังสือชี ชวนอย่างเคร่งครัด
(15) จัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนรวม ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบ ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(16) แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการแต่งตั ง หรือเปลี ยนแปลงบุคคลหรือนิติบุคคลที เกี ยวข้องกับการ
จัดการกองทุนรวมที กําหนดไว้ในโครงการให้มีการแต่งตั ง หรือเปลี ยนแปลงภายหลังได้ ทั งนี ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที มีการแต่งตั งหรือเปลี ยนแปลง
(17) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกต่างหากจากทรัพย์สินอื นไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
(18) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
(19) จัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนําทรัพย์สินของกองทุนรวมไปลงทุน และนําผลประโยชน์ดังกล่าวฝากไว้กับผู้
ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
(20) จัดให้นายทะเบียนออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที กําหนดไว้ในโครงการ
(21) ไม่กระทําการใดๆ อันมีลักษณะที อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(22) ไม่กู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ แก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
(23) จัดทําหนังสือชี ชวนกองทุนรวมใหม่ทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี
บัญชี ทั งนี ให้สอดคล้องกับประกาศที เกี ยวข้อง และจัดสําเนาให้เมื อร้องขอ
(24) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
(25) ยื นคําขอแก้ไขเพิ มเติมทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนภายในวันที ยี สิบของเดือนถัดไป ในกรณีที มี
การจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเพิ มเติม โดยบริษัทจัดการนําส่งรายงานดังกล่าวผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของ
สํานักงาน
(26) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามกองทุนรวม ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย
(27) ยกเลิกกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” 
(28) เมื อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และผู้ชําระบัญชีจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการจะรับมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานทั งหมดของกองทุนรวม และเก็บรักษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับตั งแต่
วันถัดจากวันจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
(29) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุถึงซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(30) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(31) ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และที จะมีแก้ไขเพิ มเติมต่อไปที กําหนดให้เป็น
หน้าที ของบริษัทจัดการ

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 : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย ์(ธล.) ชั น 19 
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ 024703200 โทรสาร 0247019667 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวม สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) ฟ้องร้องบริษัทจัดการแทน และเพื อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ
“หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์” 

2. หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งที มีอยู่
ในปัจจุบันและที จะมีแก้ไขเพิ มเติมในอนาคตโดยเคร่งครัด
(2) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน รวมถึงการรับเงินต่างๆ
ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื อหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี ยจากหลัก
ทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ และเงินอื นใดของกองทุน และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชี
ทรัพย์สินของกองทุน พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(3) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่ายจ่ายโอน และแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว
(4) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้
(5) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(6) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวม เพื อผลประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล การ
รับดอกเบี ย การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุน
รวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นแทน
กองทุนรวม
(7) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือสถานะหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่างทําการปิดโอน
ในชื อของกองทุนรวมเพื อประโยชน์ของกองทุนรวม

(8) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ
(8.1) รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวัน และคํานวณดอกเบี ยค้าง
รับ
(8.2) รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทของ หลักทรัพย์ และตามสถานภาพของหลัก
ทรัพย์ พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ
(8.3) รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์
(8.4) รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน
(8.5) รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม
(9) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และการคํานวณหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออก
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที 
บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองเมื อเห็นว่าถูกต้องแล้ว
(10) รับรองรายงานการแก้ไขมูลค่า หรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคา ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ที กําหนด โดยสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(11) ทําการรับรองในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื องมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น จาก
ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
(12) ทําการรับรองรายละเอียดโครงการที แก้ไขเพิ มเติม ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือสํานักงานกําหนด
(13) ทําการรับรองผลการนับมติ ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ
80 
(14) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที 
วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติ ทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(15) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลักฐาน
ที ได้ให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลันทุกครั งที บริษัทจัดการ
เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื อ
เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(16) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เมื อเห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถ
จําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(17) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได ้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน
เงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้
(18) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรในการทําธุรกรรมเพื อกองทุนรวมกับบุคคลที เกี ยวข้อง โดย
ธุรกรรมนั นไม่มีราคาตลาดหรือใช้ราคาอื นที ไม่เป็นไปตามราคาตลาด ก่อนการทําธุรกรรมในแต่ละครั ง
(19) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี 
(20) ให้ความเห็นเกี ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการ เพื อประกอบกับข้อมูลอื นๆ ที บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาใน
การจัดทํารายงานดังต่อไปนี 
(20.1) รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัด
จากวันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว
(20.2) รายงานทุกรอบปีบัญชี โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ นปีบัญชีนั น
(21) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติการให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการ มาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวทั งในปัจจุบันและที จะแก้ไขเพิ มเติมในอนาคต
โดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงาน
เกี ยวกับเรื องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึง
เหตุการณ์ดังกล่าว
(22) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบ ในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว
(23) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(24) ในกรณีที มีการยกเลิกโครงการ เมื อยกเลิกโครงการแล้วหน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดเมื อผู้ชําระบัญชีได้จดทะเบียน
เลิกกองทุนรวม กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที การชําระบัญชี
ยังไม่สิ นสุดผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติหน้าที ต่างๆ ดังนี 
(24.1) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
(24.2) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และประกาศคณะกรมการ ก.ล.ต. เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม ในกรณีที ผู้ชําระ
บัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตราดังกล่าว
จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า
(25) หน้าที อื นใดที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน หรือตามที กฏหมายเกี ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฏ
หมาย ก.ล.ต. กําหนด โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งที มีอยู่ในปัจจุบันและที จะแก้ไขเพิ มเติมในอนาคต
(26) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทําสัญญาแต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ซึ งมีคุณสมบัติตามหลัก
เกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที ฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน

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 ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ภายใต้เงื อนไขเมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ งหรือทั งหมด ดังต่อไปนี ทั งนี บริษัท
จัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้
บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์อาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วง
หน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื น
ใดอันจะมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์มากกว่าภาระหน้าที ที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
(5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผล
ประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน
(6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะสั งการเป็นอย่างอื น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้แก้ไขเสร็จสิ น แต่หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูก
ต้องภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน

ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลงตามข้อใดข้อหนึ งของเรื อง “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ผู้ดูแลผล
ประโยชน์นั นจะต้องทําหน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสาร
หลักฐานทั งหมดของกองทุนรวมนั น ตลอดจนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลาย
เป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ น และผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันที
ทั งนี ภายในระยะเวลาอันสมควร เว้นแต่บริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย ์(ธล.) ชั น 19 
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ 024703200 โทรสาร 0247019667 
หรือผู้รับฝากทรัพย์สินใดๆ ที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะแต่งตั งขึ น

3. ผู้สอบบัญช ี: 

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

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

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 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 กรุงเทพฯ 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 

ชื อ : นางสาว ธัญพร ตั งธโนปจัย
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 

ชื อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
ที อยู่ : 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666

และ/หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ 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 
โทรศัพท ์027862222 โทรสาร 027862377

หรือบุคคลอื นใดที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที บริษัทจัดการแต่งตั งขึ น

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน

2. หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุนรวม คําขอเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายคืน หน่วยลงทุน หรือ
เอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่าย หรือเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ และหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมไว้ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(3) รับเอกสารการสั งซื อหรือคําขอเปิดบัญชี หรือใบคําสั งซื อ หรือใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งสับเปลี ยน หรือเอก
สารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
(4) ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของการกรอกคําขอเปิดบัญชี เอกสารการสั งซื อ ใบคําสั งซื อ และเอกสารอื นๆ
ที เกี ยวข้อง
(5) ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอเปิดบัญชีทั งหมดว่าถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริง
(6) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อ ทั งนี ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(7) ส่งมอบบัตรประจําตัวผู้ถือหน่วยลงทุน และรหัสประจําตัว (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นคําขอใช้บริการกองทุนรวมกับ
บริษัทจัดการ
(8) คืนเงินค่าซื อหรือสั งซื อหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(9) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน รวมทั งข้อมูลและเอกสารอัน
จําเป็น รวมทั งให้ความร่วมมือในการแจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
เมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด
(10) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น
(11) ปฏิบัติหน้าที ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

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

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

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

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามหลักเกณฑ์และวิธี
การที กําหนดไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ของส่วนที  1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
(2) ขั นตอนในการโอนหน่วยลงทุน
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกใบคําขอโอนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมชําระค่าโอนตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที สํานักงานของบริษัทจัดการ
(ข) ในกรณีที ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั งยื นเอกสารที เกี ยวข้องตามรายละเอียดที ระบุไว้ในใบเปิดบัญชี และส่งมอบให้กับบริษัทจัดการ
(ค) บริษัทจัดการจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั งหมด และส่งมอบเอกสารใบตอบรับคําขอโอนให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นหลักฐาน
(ง) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดทําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนและนําส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทันทีที การบันทึกข้อมูลการโอนเสร็จสิ นลง

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลง
ทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลง
ทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ในกรณีของกองทุนที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการใดๆจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(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
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้บริษัทจัดการทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมี
มติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ แล้วแต่กรณี ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ
เรื อง "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในหนังสือชี ชวน
ส่วนโครงการ
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 อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในข้อ 21 “การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน” ในส่วนที  2 ของข้อผูกพัน

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนรวมไปจํานําได้ตามกฎหมาย แต่ทั งนี นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะรับ
จดทะเบียนการจํานําให้แก่ผู้รับจํานําเฉพาะที เป็นสถาบันการเงิน และหน่วยงานของราชการเท่านั น

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไป จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

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 : 

 ใบหน่วยลงทุน
 ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
 อื นๆ

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

บริษัทจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ งเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นเพิ มเติมได้ โดยจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) เมื อสิ นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื อจัดส่งให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือภายใน
5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายหลังการเสนอขายครั งแรก
ทั งนี เอกสารหลักฐานต่างๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นผู้มอบให้และ/หรือ ช่อง
ทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะ
จดแจ้งชื อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขาย
คืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน
เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการสั งซื อและ/หรือ
ขายคืนหน่วยลงทุน ดังนั นบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที เป็นปัจจุบันและถูกต้อง พร้อมทั งดําเนินการ
ให้มีการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเพื อเป็นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อทางไปรษณีย์และ/หรือ
ช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(3) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(4) ในกรณีที บัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อใช้บริการเป็นเวลานาน
ติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดๆ

14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการบันทึกชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุน และใน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(2) นายทะเบียนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื อยืนยันการทํารายการซื อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื อนาย
ทะเบียนได้ดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนของท่าน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการออกสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะกลุ่มก่อน โดยบริษัทจัดการจะทําจดหมายแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ ก่อนที บริษัทจัดการเริ มให้บริการสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนของท่านบันทึกรายการซื อขายหน่วยลงทุนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอาข้อมูลที บันทึกไว้ในระบบนาย
ทะเบียนเป็นข้อมูลที ถูกต้อง
(4) ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื อนไข
ต่างๆ ที เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื น สามารถ
ออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทําการ

14.2.3 ใบหน่วยลงทุน
(1) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้
บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้หลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงิน หรือกรณีพิเศษอื นๆ ทั งนี ใน
การออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทําเมื อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่านั น โดยมีขั นตอน ดังนี 
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(ข) ยื นใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน พร้อมชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
(ค) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอ
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนสําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(ง) ใบหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดซึ งจะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื อกรรมการ
ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เครื องจักรประทับ
หรือโดยวิธีอื นใดตามที กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทําได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้อง
และมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าว จะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื อโอนเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อนจึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบใบแสดงรายการ (Account Statement) ซึ งได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็น
ปัจจุบัน ณ วันทําการสุดท้ายของทุกไตรมาสตามปีปฏิทินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ณ วันดังกล่าว
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เช่นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือรูปแบบที มีการ
เปลี ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ มเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมรูปแบบและ/หรือเงื อนไขในการออก
เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการอาจจะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
กับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือ
การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื น หรือวิธีการอื นใด
ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที ได้รับผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้

อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายต่างๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานงไว้
เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

16.1 การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุน ประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
ส่วนที  1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ ไม่
สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนินการ
ของบริษัทจัดการ

กรณีกองทุนที บลจ. ได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ

เรียกร้องเป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่

สามารถชําระหนี ได1้ หรือเมื อปรากฏข้อ
เท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่า

ตราสารที ลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV
ของกองทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพ
คล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย

ราคาที สมเหตุสมผล2

1. การกําหนดให้เป็นผู้มี
สิทธิได้รับเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินอื นที ได้
จากการรับชําระหนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกราย
ที มีชื ออยู่ในทะเบียน ณ วันที 
บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่ บลจ.
ดําเนินการตาม 1.2 ก่อนแล้ว

1.2 อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ได้ ก็ได้ หรือเมื อปรากฏข้อ
เท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาด สภาพคล่อง หรือ
ไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา ที สมเหตุสม
ผล

2. การแจ้งต่อสํานักงาน ข้อมูล: ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง เงิน
สํารอง (ถ้ามี) และวันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือ
วันที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออก ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ
ไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่กรณี

ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0

3. การจัดให้มีข้อมูล จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที 
สํานักงานใหญ่ สํานักงานสาขา
ของ บลจ. และสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วย
ของกองทุน ภายในวันทําการถัด
จากวันที บลจ.แจ้งสํานักงานเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันด้วย



1 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
2 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย
ราคาที สมเหตุสมผล และการจําหน่าย จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้
ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1. บลจ. จะรับชําระ
หนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันเพื อกองทุนได้เมื อดําเนินการดังนี 
(1) ระบุรายละเอียดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นไว้ในข้อผูกพัน
(2) ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง โดยดําเนินการดังนี 
(2.1) ระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนจะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน
เป็นต้น
(2.2) ระบุเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี 
(2.3) จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(2.3.1) เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2.3.2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บลจ. จัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั น ขาดสภาพคล่อง หรือ
ไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที  2 การดําเนินการเมื อ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเพื อกองทุน

การดําเนินการ รายละเอียด

1. แจ้งข้อมูลต่อสํานักงาน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่
วันที ได้รับทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 

ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที 
บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น พร้อมทั งราย
ละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่างน้อยเกี ยวกับ
ทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สิน
อื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บลจ.ได ้
แจ้งสํานักงานตาม 1. เป็น
ระยะเวลา ≥ 30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที 
ใช้ใน การซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ.
ระบุไว้ในการประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในครั งถัดจากวันที ได้รับ
ทรัพย์สินนั นมาว่ากองทุนได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุนสามารถ
ขอดูรายละเอียดได้ที สํานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้
ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สินที 
กองทุนได้รับมาจากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

เพื อใช้ในการคํานวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคม
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณ NAV ของกอง
ทุนที มีการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 บลจ. ต้องไม่นํา
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น และเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้องนําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระ
หนี ด้วยทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

5. ดําเนินการกับทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 ให ้บลจ. จําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในโอกาสแรกที สามารถ
กระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ (เว้นแต่ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี 
ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อ
ผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดังนี 

5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นสามารถลงทุนได้ บลจ.อาจมี
ไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นไม่สามารถลงทุนได้ บลจ.
ต้องจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึง
ถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วย
ภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1. ของส่วนที  1 แล้วแต่
กรณี ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15
วันทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย
บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวไป
รวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้
จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจน
ครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระ
หนี นั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวมคํานวณเป็น NAV
ของกองทุนก็ได้ ทั งนี บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้ระบุราย
ละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้อง
เป็น 0 หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี ตามตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน ให ้บลจ. ปฏิบัติตาม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม

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 : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

ไม่มี

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 
(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท
ในวันทําการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั น
(3) หากปรากฏว่ากองทุนปลายทางที กองทุนไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

กองทุนปลายทาง หมายความว่า กองทุนที กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนซึ งมีลักษณะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์โดยครบถ้วนดังนี 
(1) เป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และให้หมายความรวมถึงกองทุนที มีลักษณะเป็นการ
ลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนไม่ว่าจะจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศและไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือ
รูปแบบอื นใด เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REIT) โครงการจัดการกองทุน (collective investment scheme)
เป็นต้น
(2) เป็นกองทุนที กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ มีการลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตาม (1) นั น

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนรวมในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

22.1.4 บริษัทจัดการจะทําการเลิกกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ตามเงื อนไขดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขาย หน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว และไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

22.1.5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเกิด
เหตุการณ์ตามเงื อนไขดังต่อไปนี 

(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถลงทุน และ/หรือเห็นว่าไม่เหมาะสมที จะลงทุนในกองทุนหลัก หรือไม่สามารถหา และ/หรือลงทุนใน
กองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการได้
อย่างเหมาะสม
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(6) กรณีที ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ มสูงขึ นมากจนส่งผลกระทบต่อกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

22.2.1 กรณีกองทุนปรากฏเหตุให้เลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 (1) (2) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เว้นแต่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น
(1) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
(2) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อ ผู้ถือหน่วยได้
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(3) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน เพื อรวบรวมเงิน
เท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ถือหน่วยโดยอัตโนมัติ
(4) ชําระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตามข้อ (3) ให้ผู้ถือหน่วยภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั น

สําหรับกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม เมื อปรากฏเหตุแห่งการเลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 (1) (2)
บริษัทจัดการดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

2 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1 ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 

(1) บลจ. จะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยไปยัง SSF
อื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม
การขายหรือรับซื อคืนหน่วยจากผู้ถือหน่วย

(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุน
ไปยัง SSF อื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยสามารถแจ้งต่อ บลจ. เพื อ
โอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื นที ผู้ถือหน่วยกําหนด และผู้ถือ
หน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยเมื อ
เป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วนดังนี 

(2.1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยเป็นครั งแรกโดย
โอนย้ายไปยัง SSF อื นที อยู่ภายใต้การจัดการของ บลจ. เดียวกัน

(2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บลจ. กําหนด
ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว บลจ. ต้องคํานึงถึงระยะเวลาที 
ผู้ถือหน่วยจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1) แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ
ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน

3 จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน

4 รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3 ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

5 ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื นตามแนวทางที 
กําหนดไว้ในข้อผูกพัน

โดยไม่ชักช้า

ทั งนี เมื อได้ดําเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุน

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงตามข้อ 22.1.1 (3) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อม
แนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้
ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดี
ที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้
ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตามข้อ 3
แล้วเสร็จ

เงื อนไขอื น : 
กรณีที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.5 และบริษัทจัดการเห็นสมควรเลิกโครงการ บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังนี 
1. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถ
ติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวันทําการ และ
2. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ และกระทําการด้วยวิธีอื นใดเพื อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลในเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ น เป็นต้น
ทั งนี บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาผ่อนผัน หรือสั งการให้บริษัทจัดการปฏิบัติเป็นอย่างอื น
ได ้ สําหรับการดําเนินการเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที มีความจําเป็นหรือสมควร

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า1

ให้บริษัทจัดการดําเนินการดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2 ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื อง
ดังกล่าว

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3 จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงิน
ฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั วสัญญาใช้
เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุน

1 ไม่ใช้กับกองทุนสําหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ

แนวทางการใช้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการกองทุนรวมในการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
อื น เมื อปรากฏเหตุเลิกกองทุนตามข้อ 22.1 (สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยช่องทางใด
ๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสํานักงานทราบภายใน 3
วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออมอื น โดยจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการ
ลงทุนเดียวกัน หรือความเสี ยงที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมเดิม หรือไปยังกองทุน
รวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีความเสี ยงต่ําสุด ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่เก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
อื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วนดังนี 
1. เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
2. เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าวบริษัท
จัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออม
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื น บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั งหมดภายใน 5 วันทําการ นับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการ
อย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าว
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

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

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

21/06/2565 ข้อผูกพัน  [0611/2560] หน้า 16 / 20



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 
โทรศัพท ์027862222 โทรสาร 027862377 

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  23A, 25 Floor, Asia Centre Building, 173/2730, 3233 
South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon, 
Bangkok 10120, Thailand 
Tel : +66 2786 2222   Fax : +66 2786 2377 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของบริษัทจัดการ
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายในการเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนในกรณีที บริษัทจัดการเป็นนาย
ทะเบียนของกองทุนรวมเอง และค่าธรรมเนียมในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
(1) จําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่สถาบัน หรือประชาชนทั วไปในราคาที กําหนดไว้ในรายละเอียดของโครงการซึ งได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที กําหนดไว้ในหนังสือชี ชวน
(2) สั งให้โอน สั งให้เปลี ยนแปลง สั งให้ซื อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมภายใน
ขอบเขตแห่งอํานาจของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดไว้
(3) เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้น หรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็น เพื อรักษาไว้ซึ ง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(4) แต่งตั งและถอดถอนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(5) จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์
(6) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวม โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื อมีการยุติหรือเลิกกองทุนรวม
(7) แต่งตั งและถอดถอนนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
(8) แต่งตั งและถอดถอนที ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) 
(9) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีจัดการเกี ยวกับการเพิ มวันเวลาทําการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบัติที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(10) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
(11) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ตามที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที มุ่งหมายจะลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม
(12) สั งจ่ายค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นแก่กองทุนรวมตามที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุน
รวม” โดยหักจากกองทุนรวมตามอัตราที ระบุไว้ในโครงการ
(13) แก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการตามที กําหนดไว้ในหัวข้อ “วิธีการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ” 
(14) ดําเนินการตามโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ งได้รับอนุมัติตลอดจนข้อผูกพันที ทําไว้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
หนังสือชี ชวนอย่างเคร่งครัด
(15) จัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนรวม ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบ ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(16) แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการแต่งตั ง หรือเปลี ยนแปลงบุคคลหรือนิติบุคคลที เกี ยวข้องกับการ
จัดการกองทุนรวมที กําหนดไว้ในโครงการให้มีการแต่งตั ง หรือเปลี ยนแปลงภายหลังได้ ทั งนี ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที มีการแต่งตั งหรือเปลี ยนแปลง
(17) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกต่างหากจากทรัพย์สินอื นไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
(18) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
(19) จัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนําทรัพย์สินของกองทุนรวมไปลงทุน และนําผลประโยชน์ดังกล่าวฝากไว้กับผู้
ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
(20) จัดให้นายทะเบียนออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที กําหนดไว้ในโครงการ
(21) ไม่กระทําการใดๆ อันมีลักษณะที อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(22) ไม่กู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ แก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
(23) จัดทําหนังสือชี ชวนกองทุนรวมใหม่ทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี
บัญชี ทั งนี ให้สอดคล้องกับประกาศที เกี ยวข้อง และจัดสําเนาให้เมื อร้องขอ
(24) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
(25) ยื นคําขอแก้ไขเพิ มเติมทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนภายในวันที ยี สิบของเดือนถัดไป ในกรณีที มี
การจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเพิ มเติม โดยบริษัทจัดการนําส่งรายงานดังกล่าวผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของ
สํานักงาน
(26) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามกองทุนรวม ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย
(27) ยกเลิกกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” 
(28) เมื อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และผู้ชําระบัญชีจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการจะรับมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานทั งหมดของกองทุนรวม และเก็บรักษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับตั งแต่
วันถัดจากวันจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
(29) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุถึงซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(30) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(31) ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และที จะมีแก้ไขเพิ มเติมต่อไปที กําหนดให้เป็น
หน้าที ของบริษัทจัดการ

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 : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย ์(ธล.) ชั น 19 
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ 024703200 โทรสาร 0247019667 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวม สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) ฟ้องร้องบริษัทจัดการแทน และเพื อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ
“หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์” 

2. หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งที มีอยู่
ในปัจจุบันและที จะมีแก้ไขเพิ มเติมในอนาคตโดยเคร่งครัด
(2) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน รวมถึงการรับเงินต่างๆ
ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื อหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี ยจากหลัก
ทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ และเงินอื นใดของกองทุน และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชี
ทรัพย์สินของกองทุน พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(3) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่ายจ่ายโอน และแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว
(4) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้
(5) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(6) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวม เพื อผลประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล การ
รับดอกเบี ย การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุน
รวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นแทน
กองทุนรวม
(7) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือสถานะหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่างทําการปิดโอน
ในชื อของกองทุนรวมเพื อประโยชน์ของกองทุนรวม

(8) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ
(8.1) รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวัน และคํานวณดอกเบี ยค้าง
รับ
(8.2) รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทของ หลักทรัพย์ และตามสถานภาพของหลัก
ทรัพย์ พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ
(8.3) รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์
(8.4) รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน
(8.5) รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม
(9) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และการคํานวณหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออก
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที 
บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองเมื อเห็นว่าถูกต้องแล้ว
(10) รับรองรายงานการแก้ไขมูลค่า หรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคา ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ที กําหนด โดยสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(11) ทําการรับรองในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื องมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น จาก
ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
(12) ทําการรับรองรายละเอียดโครงการที แก้ไขเพิ มเติม ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือสํานักงานกําหนด
(13) ทําการรับรองผลการนับมติ ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ
80 
(14) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที 
วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติ ทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(15) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลักฐาน
ที ได้ให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลันทุกครั งที บริษัทจัดการ
เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื อ
เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(16) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เมื อเห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถ
จําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(17) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได ้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน
เงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้
(18) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรในการทําธุรกรรมเพื อกองทุนรวมกับบุคคลที เกี ยวข้อง โดย
ธุรกรรมนั นไม่มีราคาตลาดหรือใช้ราคาอื นที ไม่เป็นไปตามราคาตลาด ก่อนการทําธุรกรรมในแต่ละครั ง
(19) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี 
(20) ให้ความเห็นเกี ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการ เพื อประกอบกับข้อมูลอื นๆ ที บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาใน
การจัดทํารายงานดังต่อไปนี 
(20.1) รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัด
จากวันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว
(20.2) รายงานทุกรอบปีบัญชี โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ นปีบัญชีนั น
(21) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติการให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการ มาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวทั งในปัจจุบันและที จะแก้ไขเพิ มเติมในอนาคต
โดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงาน
เกี ยวกับเรื องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึง
เหตุการณ์ดังกล่าว
(22) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบ ในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว
(23) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(24) ในกรณีที มีการยกเลิกโครงการ เมื อยกเลิกโครงการแล้วหน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดเมื อผู้ชําระบัญชีได้จดทะเบียน
เลิกกองทุนรวม กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที การชําระบัญชี
ยังไม่สิ นสุดผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติหน้าที ต่างๆ ดังนี 
(24.1) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
(24.2) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และประกาศคณะกรมการ ก.ล.ต. เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม ในกรณีที ผู้ชําระ
บัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตราดังกล่าว
จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า
(25) หน้าที อื นใดที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน หรือตามที กฏหมายเกี ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฏ
หมาย ก.ล.ต. กําหนด โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งที มีอยู่ในปัจจุบันและที จะแก้ไขเพิ มเติมในอนาคต
(26) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทําสัญญาแต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ซึ งมีคุณสมบัติตามหลัก
เกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที ฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน

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 ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ภายใต้เงื อนไขเมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ งหรือทั งหมด ดังต่อไปนี ทั งนี บริษัท
จัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้
บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์อาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วง
หน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื น
ใดอันจะมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์มากกว่าภาระหน้าที ที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
(5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผล
ประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน
(6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะสั งการเป็นอย่างอื น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้แก้ไขเสร็จสิ น แต่หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูก
ต้องภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน

ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลงตามข้อใดข้อหนึ งของเรื อง “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ผู้ดูแลผล
ประโยชน์นั นจะต้องทําหน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสาร
หลักฐานทั งหมดของกองทุนรวมนั น ตลอดจนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลาย
เป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ น และผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันที
ทั งนี ภายในระยะเวลาอันสมควร เว้นแต่บริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย ์(ธล.) ชั น 19 
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ 024703200 โทรสาร 0247019667 
หรือผู้รับฝากทรัพย์สินใดๆ ที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะแต่งตั งขึ น

3. ผู้สอบบัญช ี: 

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

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

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 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 กรุงเทพฯ 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 

ชื อ : นางสาว ธัญพร ตั งธโนปจัย
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 

ชื อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
ที อยู่ : 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666

และ/หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ 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 
โทรศัพท ์027862222 โทรสาร 027862377

หรือบุคคลอื นใดที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที บริษัทจัดการแต่งตั งขึ น

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน

2. หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุนรวม คําขอเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายคืน หน่วยลงทุน หรือ
เอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่าย หรือเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ และหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมไว้ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(3) รับเอกสารการสั งซื อหรือคําขอเปิดบัญชี หรือใบคําสั งซื อ หรือใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งสับเปลี ยน หรือเอก
สารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
(4) ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของการกรอกคําขอเปิดบัญชี เอกสารการสั งซื อ ใบคําสั งซื อ และเอกสารอื นๆ
ที เกี ยวข้อง
(5) ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอเปิดบัญชีทั งหมดว่าถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริง
(6) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อ ทั งนี ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(7) ส่งมอบบัตรประจําตัวผู้ถือหน่วยลงทุน และรหัสประจําตัว (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นคําขอใช้บริการกองทุนรวมกับ
บริษัทจัดการ
(8) คืนเงินค่าซื อหรือสั งซื อหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(9) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน รวมทั งข้อมูลและเอกสารอัน
จําเป็น รวมทั งให้ความร่วมมือในการแจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
เมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด
(10) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น
(11) ปฏิบัติหน้าที ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

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

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

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

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามหลักเกณฑ์และวิธี
การที กําหนดไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ของส่วนที  1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
(2) ขั นตอนในการโอนหน่วยลงทุน
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกใบคําขอโอนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมชําระค่าโอนตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที สํานักงานของบริษัทจัดการ
(ข) ในกรณีที ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั งยื นเอกสารที เกี ยวข้องตามรายละเอียดที ระบุไว้ในใบเปิดบัญชี และส่งมอบให้กับบริษัทจัดการ
(ค) บริษัทจัดการจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั งหมด และส่งมอบเอกสารใบตอบรับคําขอโอนให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นหลักฐาน
(ง) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดทําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนและนําส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทันทีที การบันทึกข้อมูลการโอนเสร็จสิ นลง

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลง
ทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลง
ทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ในกรณีของกองทุนที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการใดๆจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(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
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้บริษัทจัดการทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมี
มติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ แล้วแต่กรณี ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ
เรื อง "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในหนังสือชี ชวน
ส่วนโครงการ
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 อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในข้อ 21 “การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน” ในส่วนที  2 ของข้อผูกพัน

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนรวมไปจํานําได้ตามกฎหมาย แต่ทั งนี นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะรับ
จดทะเบียนการจํานําให้แก่ผู้รับจํานําเฉพาะที เป็นสถาบันการเงิน และหน่วยงานของราชการเท่านั น

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไป จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

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 : 

 ใบหน่วยลงทุน
 ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
 อื นๆ

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

บริษัทจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ งเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นเพิ มเติมได้ โดยจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) เมื อสิ นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื อจัดส่งให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือภายใน
5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายหลังการเสนอขายครั งแรก
ทั งนี เอกสารหลักฐานต่างๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นผู้มอบให้และ/หรือ ช่อง
ทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะ
จดแจ้งชื อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขาย
คืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน
เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการสั งซื อและ/หรือ
ขายคืนหน่วยลงทุน ดังนั นบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที เป็นปัจจุบันและถูกต้อง พร้อมทั งดําเนินการ
ให้มีการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเพื อเป็นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อทางไปรษณีย์และ/หรือ
ช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(3) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(4) ในกรณีที บัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อใช้บริการเป็นเวลานาน
ติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดๆ

14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการบันทึกชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุน และใน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(2) นายทะเบียนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื อยืนยันการทํารายการซื อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื อนาย
ทะเบียนได้ดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนของท่าน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการออกสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะกลุ่มก่อน โดยบริษัทจัดการจะทําจดหมายแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ ก่อนที บริษัทจัดการเริ มให้บริการสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนของท่านบันทึกรายการซื อขายหน่วยลงทุนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอาข้อมูลที บันทึกไว้ในระบบนาย
ทะเบียนเป็นข้อมูลที ถูกต้อง
(4) ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื อนไข
ต่างๆ ที เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื น สามารถ
ออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทําการ

14.2.3 ใบหน่วยลงทุน
(1) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้
บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้หลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงิน หรือกรณีพิเศษอื นๆ ทั งนี ใน
การออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทําเมื อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่านั น โดยมีขั นตอน ดังนี 
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(ข) ยื นใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน พร้อมชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
(ค) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอ
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนสําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(ง) ใบหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดซึ งจะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื อกรรมการ
ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เครื องจักรประทับ
หรือโดยวิธีอื นใดตามที กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทําได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้อง
และมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าว จะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื อโอนเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อนจึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบใบแสดงรายการ (Account Statement) ซึ งได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็น
ปัจจุบัน ณ วันทําการสุดท้ายของทุกไตรมาสตามปีปฏิทินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ณ วันดังกล่าว
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เช่นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือรูปแบบที มีการ
เปลี ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ มเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมรูปแบบและ/หรือเงื อนไขในการออก
เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการอาจจะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
กับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือ
การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื น หรือวิธีการอื นใด
ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที ได้รับผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้

อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายต่างๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานงไว้
เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

16.1 การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุน ประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
ส่วนที  1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ ไม่
สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนินการ
ของบริษัทจัดการ

กรณีกองทุนที บลจ. ได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ

เรียกร้องเป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่

สามารถชําระหนี ได1้ หรือเมื อปรากฏข้อ
เท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่า

ตราสารที ลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV
ของกองทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพ
คล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย

ราคาที สมเหตุสมผล2

1. การกําหนดให้เป็นผู้มี
สิทธิได้รับเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินอื นที ได้
จากการรับชําระหนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกราย
ที มีชื ออยู่ในทะเบียน ณ วันที 
บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่ บลจ.
ดําเนินการตาม 1.2 ก่อนแล้ว

1.2 อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ได้ ก็ได้ หรือเมื อปรากฏข้อ
เท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาด สภาพคล่อง หรือ
ไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา ที สมเหตุสม
ผล

2. การแจ้งต่อสํานักงาน ข้อมูล: ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง เงิน
สํารอง (ถ้ามี) และวันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือ
วันที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออก ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ
ไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่กรณี

ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0

3. การจัดให้มีข้อมูล จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที 
สํานักงานใหญ่ สํานักงานสาขา
ของ บลจ. และสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วย
ของกองทุน ภายในวันทําการถัด
จากวันที บลจ.แจ้งสํานักงานเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันด้วย



1 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
2 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย
ราคาที สมเหตุสมผล และการจําหน่าย จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้
ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1. บลจ. จะรับชําระ
หนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันเพื อกองทุนได้เมื อดําเนินการดังนี 
(1) ระบุรายละเอียดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นไว้ในข้อผูกพัน
(2) ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง โดยดําเนินการดังนี 
(2.1) ระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนจะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน
เป็นต้น
(2.2) ระบุเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี 
(2.3) จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(2.3.1) เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2.3.2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บลจ. จัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั น ขาดสภาพคล่อง หรือ
ไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที  2 การดําเนินการเมื อ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเพื อกองทุน

การดําเนินการ รายละเอียด

1. แจ้งข้อมูลต่อสํานักงาน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่
วันที ได้รับทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 

ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที 
บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น พร้อมทั งราย
ละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่างน้อยเกี ยวกับ
ทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สิน
อื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บลจ.ได ้
แจ้งสํานักงานตาม 1. เป็น
ระยะเวลา ≥ 30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที 
ใช้ใน การซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ.
ระบุไว้ในการประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในครั งถัดจากวันที ได้รับ
ทรัพย์สินนั นมาว่ากองทุนได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุนสามารถ
ขอดูรายละเอียดได้ที สํานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้
ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สินที 
กองทุนได้รับมาจากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

เพื อใช้ในการคํานวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคม
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณ NAV ของกอง
ทุนที มีการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 บลจ. ต้องไม่นํา
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น และเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้องนําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระ
หนี ด้วยทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

5. ดําเนินการกับทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 ให ้บลจ. จําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในโอกาสแรกที สามารถ
กระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ (เว้นแต่ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี 
ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อ
ผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดังนี 

5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นสามารถลงทุนได้ บลจ.อาจมี
ไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นไม่สามารถลงทุนได้ บลจ.
ต้องจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึง
ถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วย
ภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1. ของส่วนที  1 แล้วแต่
กรณี ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15
วันทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย
บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวไป
รวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้
จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจน
ครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระ
หนี นั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวมคํานวณเป็น NAV
ของกองทุนก็ได้ ทั งนี บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้ระบุราย
ละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้อง
เป็น 0 หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี ตามตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน ให ้บลจ. ปฏิบัติตาม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม

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 : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

ไม่มี

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 
(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท
ในวันทําการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั น
(3) หากปรากฏว่ากองทุนปลายทางที กองทุนไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

กองทุนปลายทาง หมายความว่า กองทุนที กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนซึ งมีลักษณะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์โดยครบถ้วนดังนี 
(1) เป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และให้หมายความรวมถึงกองทุนที มีลักษณะเป็นการ
ลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนไม่ว่าจะจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศและไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือ
รูปแบบอื นใด เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REIT) โครงการจัดการกองทุน (collective investment scheme)
เป็นต้น
(2) เป็นกองทุนที กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ มีการลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตาม (1) นั น

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนรวมในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

22.1.4 บริษัทจัดการจะทําการเลิกกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ตามเงื อนไขดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขาย หน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว และไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

22.1.5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเกิด
เหตุการณ์ตามเงื อนไขดังต่อไปนี 

(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถลงทุน และ/หรือเห็นว่าไม่เหมาะสมที จะลงทุนในกองทุนหลัก หรือไม่สามารถหา และ/หรือลงทุนใน
กองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการได้
อย่างเหมาะสม
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(6) กรณีที ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ มสูงขึ นมากจนส่งผลกระทบต่อกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

22.2.1 กรณีกองทุนปรากฏเหตุให้เลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 (1) (2) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เว้นแต่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น
(1) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
(2) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อ ผู้ถือหน่วยได้
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(3) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน เพื อรวบรวมเงิน
เท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ถือหน่วยโดยอัตโนมัติ
(4) ชําระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตามข้อ (3) ให้ผู้ถือหน่วยภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั น

สําหรับกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม เมื อปรากฏเหตุแห่งการเลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 (1) (2)
บริษัทจัดการดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

2 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1 ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 

(1) บลจ. จะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยไปยัง SSF
อื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม
การขายหรือรับซื อคืนหน่วยจากผู้ถือหน่วย

(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุน
ไปยัง SSF อื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยสามารถแจ้งต่อ บลจ. เพื อ
โอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื นที ผู้ถือหน่วยกําหนด และผู้ถือ
หน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยเมื อ
เป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วนดังนี 

(2.1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยเป็นครั งแรกโดย
โอนย้ายไปยัง SSF อื นที อยู่ภายใต้การจัดการของ บลจ. เดียวกัน

(2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บลจ. กําหนด
ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว บลจ. ต้องคํานึงถึงระยะเวลาที 
ผู้ถือหน่วยจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1) แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ
ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน

3 จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน

4 รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3 ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

5 ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื นตามแนวทางที 
กําหนดไว้ในข้อผูกพัน

โดยไม่ชักช้า

ทั งนี เมื อได้ดําเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุน

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงตามข้อ 22.1.1 (3) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อม
แนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้
ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดี
ที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้
ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตามข้อ 3
แล้วเสร็จ

เงื อนไขอื น : 
กรณีที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.5 และบริษัทจัดการเห็นสมควรเลิกโครงการ บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังนี 
1. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถ
ติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวันทําการ และ
2. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ และกระทําการด้วยวิธีอื นใดเพื อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลในเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ น เป็นต้น
ทั งนี บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาผ่อนผัน หรือสั งการให้บริษัทจัดการปฏิบัติเป็นอย่างอื น
ได ้ สําหรับการดําเนินการเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที มีความจําเป็นหรือสมควร

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า1

ให้บริษัทจัดการดําเนินการดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2 ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื อง
ดังกล่าว

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3 จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงิน
ฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั วสัญญาใช้
เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุน

1 ไม่ใช้กับกองทุนสําหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ

แนวทางการใช้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการกองทุนรวมในการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
อื น เมื อปรากฏเหตุเลิกกองทุนตามข้อ 22.1 (สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยช่องทางใด
ๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสํานักงานทราบภายใน 3
วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออมอื น โดยจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการ
ลงทุนเดียวกัน หรือความเสี ยงที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมเดิม หรือไปยังกองทุน
รวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีความเสี ยงต่ําสุด ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่เก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
อื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วนดังนี 
1. เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
2. เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าวบริษัท
จัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออม
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื น บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั งหมดภายใน 5 วันทําการ นับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการ
อย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าว
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

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

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

21/06/2565 ข้อผูกพัน  [0611/2560] หน้า 17 / 20



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 
โทรศัพท ์027862222 โทรสาร 027862377 

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  23A, 25 Floor, Asia Centre Building, 173/2730, 3233 
South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon, 
Bangkok 10120, Thailand 
Tel : +66 2786 2222   Fax : +66 2786 2377 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของบริษัทจัดการ
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายในการเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนในกรณีที บริษัทจัดการเป็นนาย
ทะเบียนของกองทุนรวมเอง และค่าธรรมเนียมในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
(1) จําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่สถาบัน หรือประชาชนทั วไปในราคาที กําหนดไว้ในรายละเอียดของโครงการซึ งได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที กําหนดไว้ในหนังสือชี ชวน
(2) สั งให้โอน สั งให้เปลี ยนแปลง สั งให้ซื อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมภายใน
ขอบเขตแห่งอํานาจของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดไว้
(3) เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้น หรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็น เพื อรักษาไว้ซึ ง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(4) แต่งตั งและถอดถอนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(5) จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์
(6) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวม โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื อมีการยุติหรือเลิกกองทุนรวม
(7) แต่งตั งและถอดถอนนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
(8) แต่งตั งและถอดถอนที ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) 
(9) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีจัดการเกี ยวกับการเพิ มวันเวลาทําการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบัติที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(10) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
(11) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ตามที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที มุ่งหมายจะลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม
(12) สั งจ่ายค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นแก่กองทุนรวมตามที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุน
รวม” โดยหักจากกองทุนรวมตามอัตราที ระบุไว้ในโครงการ
(13) แก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการตามที กําหนดไว้ในหัวข้อ “วิธีการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ” 
(14) ดําเนินการตามโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ งได้รับอนุมัติตลอดจนข้อผูกพันที ทําไว้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
หนังสือชี ชวนอย่างเคร่งครัด
(15) จัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนรวม ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบ ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(16) แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการแต่งตั ง หรือเปลี ยนแปลงบุคคลหรือนิติบุคคลที เกี ยวข้องกับการ
จัดการกองทุนรวมที กําหนดไว้ในโครงการให้มีการแต่งตั ง หรือเปลี ยนแปลงภายหลังได้ ทั งนี ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที มีการแต่งตั งหรือเปลี ยนแปลง
(17) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกต่างหากจากทรัพย์สินอื นไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
(18) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
(19) จัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนําทรัพย์สินของกองทุนรวมไปลงทุน และนําผลประโยชน์ดังกล่าวฝากไว้กับผู้
ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
(20) จัดให้นายทะเบียนออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที กําหนดไว้ในโครงการ
(21) ไม่กระทําการใดๆ อันมีลักษณะที อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(22) ไม่กู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ แก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
(23) จัดทําหนังสือชี ชวนกองทุนรวมใหม่ทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี
บัญชี ทั งนี ให้สอดคล้องกับประกาศที เกี ยวข้อง และจัดสําเนาให้เมื อร้องขอ
(24) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
(25) ยื นคําขอแก้ไขเพิ มเติมทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนภายในวันที ยี สิบของเดือนถัดไป ในกรณีที มี
การจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเพิ มเติม โดยบริษัทจัดการนําส่งรายงานดังกล่าวผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของ
สํานักงาน
(26) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามกองทุนรวม ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย
(27) ยกเลิกกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” 
(28) เมื อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และผู้ชําระบัญชีจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการจะรับมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานทั งหมดของกองทุนรวม และเก็บรักษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับตั งแต่
วันถัดจากวันจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
(29) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุถึงซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(30) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(31) ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และที จะมีแก้ไขเพิ มเติมต่อไปที กําหนดให้เป็น
หน้าที ของบริษัทจัดการ

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 : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย ์(ธล.) ชั น 19 
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ 024703200 โทรสาร 0247019667 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวม สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) ฟ้องร้องบริษัทจัดการแทน และเพื อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ
“หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์” 

2. หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งที มีอยู่
ในปัจจุบันและที จะมีแก้ไขเพิ มเติมในอนาคตโดยเคร่งครัด
(2) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน รวมถึงการรับเงินต่างๆ
ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื อหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี ยจากหลัก
ทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ และเงินอื นใดของกองทุน และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชี
ทรัพย์สินของกองทุน พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(3) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่ายจ่ายโอน และแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว
(4) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้
(5) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(6) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวม เพื อผลประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล การ
รับดอกเบี ย การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุน
รวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นแทน
กองทุนรวม
(7) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือสถานะหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่างทําการปิดโอน
ในชื อของกองทุนรวมเพื อประโยชน์ของกองทุนรวม

(8) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ
(8.1) รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวัน และคํานวณดอกเบี ยค้าง
รับ
(8.2) รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทของ หลักทรัพย์ และตามสถานภาพของหลัก
ทรัพย์ พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ
(8.3) รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์
(8.4) รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน
(8.5) รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม
(9) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และการคํานวณหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออก
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที 
บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองเมื อเห็นว่าถูกต้องแล้ว
(10) รับรองรายงานการแก้ไขมูลค่า หรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคา ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ที กําหนด โดยสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(11) ทําการรับรองในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื องมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น จาก
ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
(12) ทําการรับรองรายละเอียดโครงการที แก้ไขเพิ มเติม ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือสํานักงานกําหนด
(13) ทําการรับรองผลการนับมติ ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ
80 
(14) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที 
วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติ ทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(15) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลักฐาน
ที ได้ให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลันทุกครั งที บริษัทจัดการ
เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื อ
เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(16) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เมื อเห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถ
จําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(17) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได ้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน
เงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้
(18) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรในการทําธุรกรรมเพื อกองทุนรวมกับบุคคลที เกี ยวข้อง โดย
ธุรกรรมนั นไม่มีราคาตลาดหรือใช้ราคาอื นที ไม่เป็นไปตามราคาตลาด ก่อนการทําธุรกรรมในแต่ละครั ง
(19) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี 
(20) ให้ความเห็นเกี ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการ เพื อประกอบกับข้อมูลอื นๆ ที บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาใน
การจัดทํารายงานดังต่อไปนี 
(20.1) รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัด
จากวันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว
(20.2) รายงานทุกรอบปีบัญชี โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ นปีบัญชีนั น
(21) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติการให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการ มาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวทั งในปัจจุบันและที จะแก้ไขเพิ มเติมในอนาคต
โดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงาน
เกี ยวกับเรื องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึง
เหตุการณ์ดังกล่าว
(22) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบ ในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว
(23) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(24) ในกรณีที มีการยกเลิกโครงการ เมื อยกเลิกโครงการแล้วหน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดเมื อผู้ชําระบัญชีได้จดทะเบียน
เลิกกองทุนรวม กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที การชําระบัญชี
ยังไม่สิ นสุดผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติหน้าที ต่างๆ ดังนี 
(24.1) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
(24.2) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และประกาศคณะกรมการ ก.ล.ต. เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม ในกรณีที ผู้ชําระ
บัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตราดังกล่าว
จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า
(25) หน้าที อื นใดที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน หรือตามที กฏหมายเกี ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฏ
หมาย ก.ล.ต. กําหนด โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งที มีอยู่ในปัจจุบันและที จะแก้ไขเพิ มเติมในอนาคต
(26) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทําสัญญาแต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ซึ งมีคุณสมบัติตามหลัก
เกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที ฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน

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 ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ภายใต้เงื อนไขเมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ งหรือทั งหมด ดังต่อไปนี ทั งนี บริษัท
จัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้
บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์อาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วง
หน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื น
ใดอันจะมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์มากกว่าภาระหน้าที ที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
(5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผล
ประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน
(6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะสั งการเป็นอย่างอื น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้แก้ไขเสร็จสิ น แต่หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูก
ต้องภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน

ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลงตามข้อใดข้อหนึ งของเรื อง “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ผู้ดูแลผล
ประโยชน์นั นจะต้องทําหน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสาร
หลักฐานทั งหมดของกองทุนรวมนั น ตลอดจนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลาย
เป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ น และผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันที
ทั งนี ภายในระยะเวลาอันสมควร เว้นแต่บริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย ์(ธล.) ชั น 19 
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ 024703200 โทรสาร 0247019667 
หรือผู้รับฝากทรัพย์สินใดๆ ที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะแต่งตั งขึ น

3. ผู้สอบบัญช ี: 

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

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

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 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 กรุงเทพฯ 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 

ชื อ : นางสาว ธัญพร ตั งธโนปจัย
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 

ชื อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
ที อยู่ : 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666

และ/หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ 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 
โทรศัพท ์027862222 โทรสาร 027862377

หรือบุคคลอื นใดที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที บริษัทจัดการแต่งตั งขึ น

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน

2. หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุนรวม คําขอเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายคืน หน่วยลงทุน หรือ
เอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่าย หรือเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ และหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมไว้ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(3) รับเอกสารการสั งซื อหรือคําขอเปิดบัญชี หรือใบคําสั งซื อ หรือใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งสับเปลี ยน หรือเอก
สารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
(4) ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของการกรอกคําขอเปิดบัญชี เอกสารการสั งซื อ ใบคําสั งซื อ และเอกสารอื นๆ
ที เกี ยวข้อง
(5) ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอเปิดบัญชีทั งหมดว่าถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริง
(6) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อ ทั งนี ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(7) ส่งมอบบัตรประจําตัวผู้ถือหน่วยลงทุน และรหัสประจําตัว (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นคําขอใช้บริการกองทุนรวมกับ
บริษัทจัดการ
(8) คืนเงินค่าซื อหรือสั งซื อหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(9) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน รวมทั งข้อมูลและเอกสารอัน
จําเป็น รวมทั งให้ความร่วมมือในการแจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
เมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด
(10) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น
(11) ปฏิบัติหน้าที ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

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

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

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

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามหลักเกณฑ์และวิธี
การที กําหนดไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ของส่วนที  1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
(2) ขั นตอนในการโอนหน่วยลงทุน
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกใบคําขอโอนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมชําระค่าโอนตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที สํานักงานของบริษัทจัดการ
(ข) ในกรณีที ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั งยื นเอกสารที เกี ยวข้องตามรายละเอียดที ระบุไว้ในใบเปิดบัญชี และส่งมอบให้กับบริษัทจัดการ
(ค) บริษัทจัดการจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั งหมด และส่งมอบเอกสารใบตอบรับคําขอโอนให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นหลักฐาน
(ง) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดทําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนและนําส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทันทีที การบันทึกข้อมูลการโอนเสร็จสิ นลง

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลง
ทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลง
ทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ในกรณีของกองทุนที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการใดๆจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(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
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้บริษัทจัดการทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมี
มติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ แล้วแต่กรณี ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ
เรื อง "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในหนังสือชี ชวน
ส่วนโครงการ
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 อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในข้อ 21 “การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน” ในส่วนที  2 ของข้อผูกพัน

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนรวมไปจํานําได้ตามกฎหมาย แต่ทั งนี นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะรับ
จดทะเบียนการจํานําให้แก่ผู้รับจํานําเฉพาะที เป็นสถาบันการเงิน และหน่วยงานของราชการเท่านั น

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไป จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

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 : 

 ใบหน่วยลงทุน
 ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
 อื นๆ

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

บริษัทจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ งเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นเพิ มเติมได้ โดยจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) เมื อสิ นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื อจัดส่งให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือภายใน
5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายหลังการเสนอขายครั งแรก
ทั งนี เอกสารหลักฐานต่างๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นผู้มอบให้และ/หรือ ช่อง
ทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะ
จดแจ้งชื อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขาย
คืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน
เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการสั งซื อและ/หรือ
ขายคืนหน่วยลงทุน ดังนั นบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที เป็นปัจจุบันและถูกต้อง พร้อมทั งดําเนินการ
ให้มีการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเพื อเป็นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อทางไปรษณีย์และ/หรือ
ช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(3) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(4) ในกรณีที บัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อใช้บริการเป็นเวลานาน
ติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดๆ

14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการบันทึกชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุน และใน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(2) นายทะเบียนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื อยืนยันการทํารายการซื อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื อนาย
ทะเบียนได้ดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนของท่าน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการออกสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะกลุ่มก่อน โดยบริษัทจัดการจะทําจดหมายแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ ก่อนที บริษัทจัดการเริ มให้บริการสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนของท่านบันทึกรายการซื อขายหน่วยลงทุนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอาข้อมูลที บันทึกไว้ในระบบนาย
ทะเบียนเป็นข้อมูลที ถูกต้อง
(4) ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื อนไข
ต่างๆ ที เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื น สามารถ
ออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทําการ

14.2.3 ใบหน่วยลงทุน
(1) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้
บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้หลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงิน หรือกรณีพิเศษอื นๆ ทั งนี ใน
การออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทําเมื อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่านั น โดยมีขั นตอน ดังนี 
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(ข) ยื นใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน พร้อมชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
(ค) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอ
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนสําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(ง) ใบหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดซึ งจะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื อกรรมการ
ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เครื องจักรประทับ
หรือโดยวิธีอื นใดตามที กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทําได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้อง
และมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าว จะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื อโอนเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อนจึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบใบแสดงรายการ (Account Statement) ซึ งได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็น
ปัจจุบัน ณ วันทําการสุดท้ายของทุกไตรมาสตามปีปฏิทินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ณ วันดังกล่าว
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เช่นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือรูปแบบที มีการ
เปลี ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ มเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมรูปแบบและ/หรือเงื อนไขในการออก
เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการอาจจะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
กับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือ
การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื น หรือวิธีการอื นใด
ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที ได้รับผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้

อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายต่างๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานงไว้
เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

16.1 การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุน ประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
ส่วนที  1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ ไม่
สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนินการ
ของบริษัทจัดการ

กรณีกองทุนที บลจ. ได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ

เรียกร้องเป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่

สามารถชําระหนี ได1้ หรือเมื อปรากฏข้อ
เท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่า

ตราสารที ลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV
ของกองทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพ
คล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย

ราคาที สมเหตุสมผล2

1. การกําหนดให้เป็นผู้มี
สิทธิได้รับเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินอื นที ได้
จากการรับชําระหนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกราย
ที มีชื ออยู่ในทะเบียน ณ วันที 
บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่ บลจ.
ดําเนินการตาม 1.2 ก่อนแล้ว

1.2 อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ได้ ก็ได้ หรือเมื อปรากฏข้อ
เท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาด สภาพคล่อง หรือ
ไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา ที สมเหตุสม
ผล

2. การแจ้งต่อสํานักงาน ข้อมูล: ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง เงิน
สํารอง (ถ้ามี) และวันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือ
วันที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออก ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ
ไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่กรณี

ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0

3. การจัดให้มีข้อมูล จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที 
สํานักงานใหญ่ สํานักงานสาขา
ของ บลจ. และสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วย
ของกองทุน ภายในวันทําการถัด
จากวันที บลจ.แจ้งสํานักงานเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันด้วย



1 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
2 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย
ราคาที สมเหตุสมผล และการจําหน่าย จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้
ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1. บลจ. จะรับชําระ
หนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันเพื อกองทุนได้เมื อดําเนินการดังนี 
(1) ระบุรายละเอียดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นไว้ในข้อผูกพัน
(2) ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง โดยดําเนินการดังนี 
(2.1) ระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนจะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน
เป็นต้น
(2.2) ระบุเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี 
(2.3) จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(2.3.1) เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2.3.2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บลจ. จัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั น ขาดสภาพคล่อง หรือ
ไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที  2 การดําเนินการเมื อ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเพื อกองทุน

การดําเนินการ รายละเอียด

1. แจ้งข้อมูลต่อสํานักงาน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่
วันที ได้รับทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 

ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที 
บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น พร้อมทั งราย
ละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่างน้อยเกี ยวกับ
ทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สิน
อื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บลจ.ได ้
แจ้งสํานักงานตาม 1. เป็น
ระยะเวลา ≥ 30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที 
ใช้ใน การซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ.
ระบุไว้ในการประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในครั งถัดจากวันที ได้รับ
ทรัพย์สินนั นมาว่ากองทุนได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุนสามารถ
ขอดูรายละเอียดได้ที สํานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้
ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สินที 
กองทุนได้รับมาจากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

เพื อใช้ในการคํานวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคม
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณ NAV ของกอง
ทุนที มีการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 บลจ. ต้องไม่นํา
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น และเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้องนําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระ
หนี ด้วยทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

5. ดําเนินการกับทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 ให ้บลจ. จําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในโอกาสแรกที สามารถ
กระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ (เว้นแต่ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี 
ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อ
ผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดังนี 

5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นสามารถลงทุนได้ บลจ.อาจมี
ไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นไม่สามารถลงทุนได้ บลจ.
ต้องจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึง
ถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วย
ภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1. ของส่วนที  1 แล้วแต่
กรณี ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15
วันทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย
บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวไป
รวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้
จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจน
ครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระ
หนี นั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวมคํานวณเป็น NAV
ของกองทุนก็ได้ ทั งนี บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้ระบุราย
ละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้อง
เป็น 0 หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี ตามตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน ให ้บลจ. ปฏิบัติตาม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม

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 : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

ไม่มี

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 
(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท
ในวันทําการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั น
(3) หากปรากฏว่ากองทุนปลายทางที กองทุนไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

กองทุนปลายทาง หมายความว่า กองทุนที กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนซึ งมีลักษณะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์โดยครบถ้วนดังนี 
(1) เป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และให้หมายความรวมถึงกองทุนที มีลักษณะเป็นการ
ลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนไม่ว่าจะจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศและไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือ
รูปแบบอื นใด เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REIT) โครงการจัดการกองทุน (collective investment scheme)
เป็นต้น
(2) เป็นกองทุนที กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ มีการลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตาม (1) นั น

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนรวมในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

22.1.4 บริษัทจัดการจะทําการเลิกกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ตามเงื อนไขดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขาย หน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว และไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

22.1.5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเกิด
เหตุการณ์ตามเงื อนไขดังต่อไปนี 

(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถลงทุน และ/หรือเห็นว่าไม่เหมาะสมที จะลงทุนในกองทุนหลัก หรือไม่สามารถหา และ/หรือลงทุนใน
กองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการได้
อย่างเหมาะสม
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(6) กรณีที ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ มสูงขึ นมากจนส่งผลกระทบต่อกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

22.2.1 กรณีกองทุนปรากฏเหตุให้เลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 (1) (2) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เว้นแต่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น
(1) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
(2) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อ ผู้ถือหน่วยได้
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(3) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน เพื อรวบรวมเงิน
เท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ถือหน่วยโดยอัตโนมัติ
(4) ชําระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตามข้อ (3) ให้ผู้ถือหน่วยภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั น

สําหรับกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม เมื อปรากฏเหตุแห่งการเลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 (1) (2)
บริษัทจัดการดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

2 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1 ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 

(1) บลจ. จะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยไปยัง SSF
อื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม
การขายหรือรับซื อคืนหน่วยจากผู้ถือหน่วย

(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุน
ไปยัง SSF อื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยสามารถแจ้งต่อ บลจ. เพื อ
โอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื นที ผู้ถือหน่วยกําหนด และผู้ถือ
หน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยเมื อ
เป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วนดังนี 

(2.1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยเป็นครั งแรกโดย
โอนย้ายไปยัง SSF อื นที อยู่ภายใต้การจัดการของ บลจ. เดียวกัน

(2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บลจ. กําหนด
ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว บลจ. ต้องคํานึงถึงระยะเวลาที 
ผู้ถือหน่วยจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1) แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ
ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน

3 จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน

4 รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3 ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

5 ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื นตามแนวทางที 
กําหนดไว้ในข้อผูกพัน

โดยไม่ชักช้า

ทั งนี เมื อได้ดําเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุน

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงตามข้อ 22.1.1 (3) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อม
แนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้
ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดี
ที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้
ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตามข้อ 3
แล้วเสร็จ

เงื อนไขอื น : 
กรณีที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.5 และบริษัทจัดการเห็นสมควรเลิกโครงการ บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังนี 
1. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถ
ติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวันทําการ และ
2. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ และกระทําการด้วยวิธีอื นใดเพื อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลในเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ น เป็นต้น
ทั งนี บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาผ่อนผัน หรือสั งการให้บริษัทจัดการปฏิบัติเป็นอย่างอื น
ได ้ สําหรับการดําเนินการเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที มีความจําเป็นหรือสมควร

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า1

ให้บริษัทจัดการดําเนินการดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2 ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื อง
ดังกล่าว

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3 จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงิน
ฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั วสัญญาใช้
เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุน

1 ไม่ใช้กับกองทุนสําหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ

แนวทางการใช้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการกองทุนรวมในการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
อื น เมื อปรากฏเหตุเลิกกองทุนตามข้อ 22.1 (สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยช่องทางใด
ๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสํานักงานทราบภายใน 3
วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออมอื น โดยจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการ
ลงทุนเดียวกัน หรือความเสี ยงที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมเดิม หรือไปยังกองทุน
รวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีความเสี ยงต่ําสุด ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่เก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
อื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วนดังนี 
1. เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
2. เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าวบริษัท
จัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออม
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื น บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั งหมดภายใน 5 วันทําการ นับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการ
อย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าว
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

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

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

21/06/2565 ข้อผูกพัน  [0611/2560] หน้า 18 / 20



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 
โทรศัพท ์027862222 โทรสาร 027862377 

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  23A, 25 Floor, Asia Centre Building, 173/2730, 3233 
South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon, 
Bangkok 10120, Thailand 
Tel : +66 2786 2222   Fax : +66 2786 2377 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของบริษัทจัดการ
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายในการเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนในกรณีที บริษัทจัดการเป็นนาย
ทะเบียนของกองทุนรวมเอง และค่าธรรมเนียมในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
(1) จําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่สถาบัน หรือประชาชนทั วไปในราคาที กําหนดไว้ในรายละเอียดของโครงการซึ งได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที กําหนดไว้ในหนังสือชี ชวน
(2) สั งให้โอน สั งให้เปลี ยนแปลง สั งให้ซื อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมภายใน
ขอบเขตแห่งอํานาจของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดไว้
(3) เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้น หรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็น เพื อรักษาไว้ซึ ง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(4) แต่งตั งและถอดถอนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(5) จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์
(6) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวม โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื อมีการยุติหรือเลิกกองทุนรวม
(7) แต่งตั งและถอดถอนนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
(8) แต่งตั งและถอดถอนที ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) 
(9) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีจัดการเกี ยวกับการเพิ มวันเวลาทําการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบัติที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(10) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
(11) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ตามที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที มุ่งหมายจะลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม
(12) สั งจ่ายค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นแก่กองทุนรวมตามที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุน
รวม” โดยหักจากกองทุนรวมตามอัตราที ระบุไว้ในโครงการ
(13) แก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการตามที กําหนดไว้ในหัวข้อ “วิธีการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ” 
(14) ดําเนินการตามโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ งได้รับอนุมัติตลอดจนข้อผูกพันที ทําไว้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
หนังสือชี ชวนอย่างเคร่งครัด
(15) จัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนรวม ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบ ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(16) แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการแต่งตั ง หรือเปลี ยนแปลงบุคคลหรือนิติบุคคลที เกี ยวข้องกับการ
จัดการกองทุนรวมที กําหนดไว้ในโครงการให้มีการแต่งตั ง หรือเปลี ยนแปลงภายหลังได้ ทั งนี ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที มีการแต่งตั งหรือเปลี ยนแปลง
(17) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกต่างหากจากทรัพย์สินอื นไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
(18) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
(19) จัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนําทรัพย์สินของกองทุนรวมไปลงทุน และนําผลประโยชน์ดังกล่าวฝากไว้กับผู้
ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
(20) จัดให้นายทะเบียนออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที กําหนดไว้ในโครงการ
(21) ไม่กระทําการใดๆ อันมีลักษณะที อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(22) ไม่กู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ แก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
(23) จัดทําหนังสือชี ชวนกองทุนรวมใหม่ทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี
บัญชี ทั งนี ให้สอดคล้องกับประกาศที เกี ยวข้อง และจัดสําเนาให้เมื อร้องขอ
(24) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
(25) ยื นคําขอแก้ไขเพิ มเติมทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนภายในวันที ยี สิบของเดือนถัดไป ในกรณีที มี
การจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเพิ มเติม โดยบริษัทจัดการนําส่งรายงานดังกล่าวผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของ
สํานักงาน
(26) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามกองทุนรวม ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย
(27) ยกเลิกกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” 
(28) เมื อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และผู้ชําระบัญชีจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการจะรับมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานทั งหมดของกองทุนรวม และเก็บรักษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับตั งแต่
วันถัดจากวันจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
(29) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุถึงซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(30) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(31) ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และที จะมีแก้ไขเพิ มเติมต่อไปที กําหนดให้เป็น
หน้าที ของบริษัทจัดการ

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 : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย ์(ธล.) ชั น 19 
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ 024703200 โทรสาร 0247019667 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวม สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) ฟ้องร้องบริษัทจัดการแทน และเพื อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ
“หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์” 

2. หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งที มีอยู่
ในปัจจุบันและที จะมีแก้ไขเพิ มเติมในอนาคตโดยเคร่งครัด
(2) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน รวมถึงการรับเงินต่างๆ
ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื อหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี ยจากหลัก
ทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ และเงินอื นใดของกองทุน และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชี
ทรัพย์สินของกองทุน พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(3) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่ายจ่ายโอน และแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว
(4) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้
(5) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(6) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวม เพื อผลประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล การ
รับดอกเบี ย การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุน
รวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นแทน
กองทุนรวม
(7) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือสถานะหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่างทําการปิดโอน
ในชื อของกองทุนรวมเพื อประโยชน์ของกองทุนรวม

(8) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ
(8.1) รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวัน และคํานวณดอกเบี ยค้าง
รับ
(8.2) รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทของ หลักทรัพย์ และตามสถานภาพของหลัก
ทรัพย์ พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ
(8.3) รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์
(8.4) รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน
(8.5) รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม
(9) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และการคํานวณหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออก
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที 
บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองเมื อเห็นว่าถูกต้องแล้ว
(10) รับรองรายงานการแก้ไขมูลค่า หรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคา ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ที กําหนด โดยสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(11) ทําการรับรองในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื องมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น จาก
ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
(12) ทําการรับรองรายละเอียดโครงการที แก้ไขเพิ มเติม ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือสํานักงานกําหนด
(13) ทําการรับรองผลการนับมติ ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ
80 
(14) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที 
วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติ ทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(15) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลักฐาน
ที ได้ให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลันทุกครั งที บริษัทจัดการ
เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื อ
เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(16) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เมื อเห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถ
จําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(17) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได ้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน
เงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้
(18) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรในการทําธุรกรรมเพื อกองทุนรวมกับบุคคลที เกี ยวข้อง โดย
ธุรกรรมนั นไม่มีราคาตลาดหรือใช้ราคาอื นที ไม่เป็นไปตามราคาตลาด ก่อนการทําธุรกรรมในแต่ละครั ง
(19) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี 
(20) ให้ความเห็นเกี ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการ เพื อประกอบกับข้อมูลอื นๆ ที บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาใน
การจัดทํารายงานดังต่อไปนี 
(20.1) รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัด
จากวันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว
(20.2) รายงานทุกรอบปีบัญชี โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ นปีบัญชีนั น
(21) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติการให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการ มาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวทั งในปัจจุบันและที จะแก้ไขเพิ มเติมในอนาคต
โดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงาน
เกี ยวกับเรื องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึง
เหตุการณ์ดังกล่าว
(22) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบ ในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว
(23) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(24) ในกรณีที มีการยกเลิกโครงการ เมื อยกเลิกโครงการแล้วหน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดเมื อผู้ชําระบัญชีได้จดทะเบียน
เลิกกองทุนรวม กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที การชําระบัญชี
ยังไม่สิ นสุดผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติหน้าที ต่างๆ ดังนี 
(24.1) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
(24.2) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และประกาศคณะกรมการ ก.ล.ต. เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม ในกรณีที ผู้ชําระ
บัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตราดังกล่าว
จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า
(25) หน้าที อื นใดที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน หรือตามที กฏหมายเกี ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฏ
หมาย ก.ล.ต. กําหนด โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งที มีอยู่ในปัจจุบันและที จะแก้ไขเพิ มเติมในอนาคต
(26) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทําสัญญาแต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ซึ งมีคุณสมบัติตามหลัก
เกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที ฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน

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 ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ภายใต้เงื อนไขเมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ งหรือทั งหมด ดังต่อไปนี ทั งนี บริษัท
จัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้
บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์อาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วง
หน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื น
ใดอันจะมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์มากกว่าภาระหน้าที ที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
(5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผล
ประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน
(6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะสั งการเป็นอย่างอื น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้แก้ไขเสร็จสิ น แต่หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูก
ต้องภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน

ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลงตามข้อใดข้อหนึ งของเรื อง “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ผู้ดูแลผล
ประโยชน์นั นจะต้องทําหน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสาร
หลักฐานทั งหมดของกองทุนรวมนั น ตลอดจนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลาย
เป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ น และผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันที
ทั งนี ภายในระยะเวลาอันสมควร เว้นแต่บริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย ์(ธล.) ชั น 19 
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ 024703200 โทรสาร 0247019667 
หรือผู้รับฝากทรัพย์สินใดๆ ที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะแต่งตั งขึ น

3. ผู้สอบบัญช ี: 

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

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

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 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 กรุงเทพฯ 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 

ชื อ : นางสาว ธัญพร ตั งธโนปจัย
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 

ชื อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
ที อยู่ : 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666

และ/หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ 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 
โทรศัพท ์027862222 โทรสาร 027862377

หรือบุคคลอื นใดที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที บริษัทจัดการแต่งตั งขึ น

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน

2. หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุนรวม คําขอเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายคืน หน่วยลงทุน หรือ
เอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่าย หรือเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ และหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมไว้ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(3) รับเอกสารการสั งซื อหรือคําขอเปิดบัญชี หรือใบคําสั งซื อ หรือใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งสับเปลี ยน หรือเอก
สารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
(4) ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของการกรอกคําขอเปิดบัญชี เอกสารการสั งซื อ ใบคําสั งซื อ และเอกสารอื นๆ
ที เกี ยวข้อง
(5) ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอเปิดบัญชีทั งหมดว่าถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริง
(6) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อ ทั งนี ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(7) ส่งมอบบัตรประจําตัวผู้ถือหน่วยลงทุน และรหัสประจําตัว (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นคําขอใช้บริการกองทุนรวมกับ
บริษัทจัดการ
(8) คืนเงินค่าซื อหรือสั งซื อหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(9) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน รวมทั งข้อมูลและเอกสารอัน
จําเป็น รวมทั งให้ความร่วมมือในการแจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
เมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด
(10) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น
(11) ปฏิบัติหน้าที ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

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

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

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

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามหลักเกณฑ์และวิธี
การที กําหนดไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ของส่วนที  1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
(2) ขั นตอนในการโอนหน่วยลงทุน
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกใบคําขอโอนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมชําระค่าโอนตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที สํานักงานของบริษัทจัดการ
(ข) ในกรณีที ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั งยื นเอกสารที เกี ยวข้องตามรายละเอียดที ระบุไว้ในใบเปิดบัญชี และส่งมอบให้กับบริษัทจัดการ
(ค) บริษัทจัดการจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั งหมด และส่งมอบเอกสารใบตอบรับคําขอโอนให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นหลักฐาน
(ง) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดทําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนและนําส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทันทีที การบันทึกข้อมูลการโอนเสร็จสิ นลง

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลง
ทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลง
ทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ในกรณีของกองทุนที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการใดๆจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(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
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้บริษัทจัดการทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมี
มติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ แล้วแต่กรณี ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ
เรื อง "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในหนังสือชี ชวน
ส่วนโครงการ
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 อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในข้อ 21 “การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน” ในส่วนที  2 ของข้อผูกพัน

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนรวมไปจํานําได้ตามกฎหมาย แต่ทั งนี นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะรับ
จดทะเบียนการจํานําให้แก่ผู้รับจํานําเฉพาะที เป็นสถาบันการเงิน และหน่วยงานของราชการเท่านั น

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไป จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

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 : 

 ใบหน่วยลงทุน
 ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
 อื นๆ

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

บริษัทจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ งเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นเพิ มเติมได้ โดยจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) เมื อสิ นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื อจัดส่งให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือภายใน
5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายหลังการเสนอขายครั งแรก
ทั งนี เอกสารหลักฐานต่างๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นผู้มอบให้และ/หรือ ช่อง
ทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะ
จดแจ้งชื อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขาย
คืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน
เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการสั งซื อและ/หรือ
ขายคืนหน่วยลงทุน ดังนั นบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที เป็นปัจจุบันและถูกต้อง พร้อมทั งดําเนินการ
ให้มีการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเพื อเป็นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อทางไปรษณีย์และ/หรือ
ช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(3) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(4) ในกรณีที บัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อใช้บริการเป็นเวลานาน
ติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดๆ

14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการบันทึกชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุน และใน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(2) นายทะเบียนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื อยืนยันการทํารายการซื อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื อนาย
ทะเบียนได้ดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนของท่าน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการออกสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะกลุ่มก่อน โดยบริษัทจัดการจะทําจดหมายแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ ก่อนที บริษัทจัดการเริ มให้บริการสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนของท่านบันทึกรายการซื อขายหน่วยลงทุนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอาข้อมูลที บันทึกไว้ในระบบนาย
ทะเบียนเป็นข้อมูลที ถูกต้อง
(4) ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื อนไข
ต่างๆ ที เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื น สามารถ
ออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทําการ

14.2.3 ใบหน่วยลงทุน
(1) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้
บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้หลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงิน หรือกรณีพิเศษอื นๆ ทั งนี ใน
การออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทําเมื อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่านั น โดยมีขั นตอน ดังนี 
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(ข) ยื นใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน พร้อมชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
(ค) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอ
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนสําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(ง) ใบหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดซึ งจะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื อกรรมการ
ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เครื องจักรประทับ
หรือโดยวิธีอื นใดตามที กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทําได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้อง
และมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าว จะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื อโอนเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อนจึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบใบแสดงรายการ (Account Statement) ซึ งได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็น
ปัจจุบัน ณ วันทําการสุดท้ายของทุกไตรมาสตามปีปฏิทินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ณ วันดังกล่าว
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เช่นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือรูปแบบที มีการ
เปลี ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ มเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมรูปแบบและ/หรือเงื อนไขในการออก
เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการอาจจะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
กับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือ
การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื น หรือวิธีการอื นใด
ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที ได้รับผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้

อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายต่างๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานงไว้
เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

16.1 การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุน ประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
ส่วนที  1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ ไม่
สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนินการ
ของบริษัทจัดการ

กรณีกองทุนที บลจ. ได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ

เรียกร้องเป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่

สามารถชําระหนี ได1้ หรือเมื อปรากฏข้อ
เท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่า

ตราสารที ลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV
ของกองทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพ
คล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย

ราคาที สมเหตุสมผล2

1. การกําหนดให้เป็นผู้มี
สิทธิได้รับเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินอื นที ได้
จากการรับชําระหนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกราย
ที มีชื ออยู่ในทะเบียน ณ วันที 
บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่ บลจ.
ดําเนินการตาม 1.2 ก่อนแล้ว

1.2 อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ได้ ก็ได้ หรือเมื อปรากฏข้อ
เท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาด สภาพคล่อง หรือ
ไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา ที สมเหตุสม
ผล

2. การแจ้งต่อสํานักงาน ข้อมูล: ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง เงิน
สํารอง (ถ้ามี) และวันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือ
วันที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออก ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ
ไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่กรณี

ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0

3. การจัดให้มีข้อมูล จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที 
สํานักงานใหญ่ สํานักงานสาขา
ของ บลจ. และสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วย
ของกองทุน ภายในวันทําการถัด
จากวันที บลจ.แจ้งสํานักงานเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันด้วย



1 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
2 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย
ราคาที สมเหตุสมผล และการจําหน่าย จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้
ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1. บลจ. จะรับชําระ
หนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันเพื อกองทุนได้เมื อดําเนินการดังนี 
(1) ระบุรายละเอียดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นไว้ในข้อผูกพัน
(2) ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง โดยดําเนินการดังนี 
(2.1) ระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนจะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน
เป็นต้น
(2.2) ระบุเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี 
(2.3) จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(2.3.1) เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2.3.2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บลจ. จัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั น ขาดสภาพคล่อง หรือ
ไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที  2 การดําเนินการเมื อ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเพื อกองทุน

การดําเนินการ รายละเอียด

1. แจ้งข้อมูลต่อสํานักงาน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่
วันที ได้รับทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 

ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที 
บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น พร้อมทั งราย
ละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่างน้อยเกี ยวกับ
ทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สิน
อื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บลจ.ได ้
แจ้งสํานักงานตาม 1. เป็น
ระยะเวลา ≥ 30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที 
ใช้ใน การซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ.
ระบุไว้ในการประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในครั งถัดจากวันที ได้รับ
ทรัพย์สินนั นมาว่ากองทุนได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุนสามารถ
ขอดูรายละเอียดได้ที สํานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้
ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สินที 
กองทุนได้รับมาจากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

เพื อใช้ในการคํานวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคม
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณ NAV ของกอง
ทุนที มีการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 บลจ. ต้องไม่นํา
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น และเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้องนําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระ
หนี ด้วยทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

5. ดําเนินการกับทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 ให ้บลจ. จําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในโอกาสแรกที สามารถ
กระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ (เว้นแต่ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี 
ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อ
ผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดังนี 

5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นสามารถลงทุนได้ บลจ.อาจมี
ไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นไม่สามารถลงทุนได้ บลจ.
ต้องจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึง
ถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วย
ภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1. ของส่วนที  1 แล้วแต่
กรณี ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15
วันทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย
บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวไป
รวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้
จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจน
ครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระ
หนี นั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวมคํานวณเป็น NAV
ของกองทุนก็ได้ ทั งนี บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้ระบุราย
ละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้อง
เป็น 0 หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี ตามตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน ให ้บลจ. ปฏิบัติตาม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม

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 : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

ไม่มี

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 
(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท
ในวันทําการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั น
(3) หากปรากฏว่ากองทุนปลายทางที กองทุนไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

กองทุนปลายทาง หมายความว่า กองทุนที กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนซึ งมีลักษณะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์โดยครบถ้วนดังนี 
(1) เป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และให้หมายความรวมถึงกองทุนที มีลักษณะเป็นการ
ลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนไม่ว่าจะจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศและไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือ
รูปแบบอื นใด เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REIT) โครงการจัดการกองทุน (collective investment scheme)
เป็นต้น
(2) เป็นกองทุนที กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ มีการลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตาม (1) นั น

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนรวมในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

22.1.4 บริษัทจัดการจะทําการเลิกกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ตามเงื อนไขดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขาย หน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว และไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

22.1.5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเกิด
เหตุการณ์ตามเงื อนไขดังต่อไปนี 

(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถลงทุน และ/หรือเห็นว่าไม่เหมาะสมที จะลงทุนในกองทุนหลัก หรือไม่สามารถหา และ/หรือลงทุนใน
กองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการได้
อย่างเหมาะสม
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(6) กรณีที ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ มสูงขึ นมากจนส่งผลกระทบต่อกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

22.2.1 กรณีกองทุนปรากฏเหตุให้เลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 (1) (2) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เว้นแต่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น
(1) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
(2) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อ ผู้ถือหน่วยได้
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(3) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน เพื อรวบรวมเงิน
เท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ถือหน่วยโดยอัตโนมัติ
(4) ชําระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตามข้อ (3) ให้ผู้ถือหน่วยภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั น

สําหรับกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม เมื อปรากฏเหตุแห่งการเลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 (1) (2)
บริษัทจัดการดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

2 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1 ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 

(1) บลจ. จะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยไปยัง SSF
อื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม
การขายหรือรับซื อคืนหน่วยจากผู้ถือหน่วย

(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุน
ไปยัง SSF อื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยสามารถแจ้งต่อ บลจ. เพื อ
โอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื นที ผู้ถือหน่วยกําหนด และผู้ถือ
หน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยเมื อ
เป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วนดังนี 

(2.1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยเป็นครั งแรกโดย
โอนย้ายไปยัง SSF อื นที อยู่ภายใต้การจัดการของ บลจ. เดียวกัน

(2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บลจ. กําหนด
ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว บลจ. ต้องคํานึงถึงระยะเวลาที 
ผู้ถือหน่วยจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1) แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ
ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน

3 จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน

4 รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3 ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

5 ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื นตามแนวทางที 
กําหนดไว้ในข้อผูกพัน

โดยไม่ชักช้า

ทั งนี เมื อได้ดําเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุน

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงตามข้อ 22.1.1 (3) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อม
แนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้
ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดี
ที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้
ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตามข้อ 3
แล้วเสร็จ

เงื อนไขอื น : 
กรณีที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.5 และบริษัทจัดการเห็นสมควรเลิกโครงการ บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังนี 
1. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถ
ติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวันทําการ และ
2. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ และกระทําการด้วยวิธีอื นใดเพื อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลในเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ น เป็นต้น
ทั งนี บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาผ่อนผัน หรือสั งการให้บริษัทจัดการปฏิบัติเป็นอย่างอื น
ได ้ สําหรับการดําเนินการเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที มีความจําเป็นหรือสมควร

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า1

ให้บริษัทจัดการดําเนินการดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2 ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื อง
ดังกล่าว

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3 จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงิน
ฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั วสัญญาใช้
เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุน

1 ไม่ใช้กับกองทุนสําหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ

แนวทางการใช้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการกองทุนรวมในการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
อื น เมื อปรากฏเหตุเลิกกองทุนตามข้อ 22.1 (สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยช่องทางใด
ๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสํานักงานทราบภายใน 3
วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออมอื น โดยจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการ
ลงทุนเดียวกัน หรือความเสี ยงที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมเดิม หรือไปยังกองทุน
รวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีความเสี ยงต่ําสุด ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่เก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
อื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วนดังนี 
1. เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
2. เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าวบริษัท
จัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออม
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื น บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั งหมดภายใน 5 วันทําการ นับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการ
อย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าว
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

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

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์

21/06/2565 ข้อผูกพัน  [0611/2560] หน้า 19 / 20



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 
โทรศัพท ์027862222 โทรสาร 027862377 

ที อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :  23A, 25 Floor, Asia Centre Building, 173/2730, 3233 
South Sathon Road, Thungmahamek, Sathon, 
Bangkok 10120, Thailand 
Tel : +66 2786 2222   Fax : +66 2786 2377 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของบริษัทจัดการ
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายในการเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุนในกรณีที บริษัทจัดการเป็นนาย
ทะเบียนของกองทุนรวมเอง และค่าธรรมเนียมในการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที กําหนดไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2. หน้าที และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
(1) จําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่สถาบัน หรือประชาชนทั วไปในราคาที กําหนดไว้ในรายละเอียดของโครงการซึ งได้รับอนุมัติจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที กําหนดไว้ในหนังสือชี ชวน
(2) สั งให้โอน สั งให้เปลี ยนแปลง สั งให้ซื อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมภายใน
ขอบเขตแห่งอํานาจของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดไว้
(3) เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในกิจการที กองทุนรวมถือหุ้น หรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที จําเป็น เพื อรักษาไว้ซึ ง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(4) แต่งตั งและถอดถอนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(5) จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์
(6) แต่งตั งผู้ชําระบัญชีกองทุนรวม โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื อมีการยุติหรือเลิกกองทุนรวม
(7) แต่งตั งและถอดถอนนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
(8) แต่งตั งและถอดถอนที ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) 
(9) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีจัดการเกี ยวกับการเพิ มวันเวลาทําการ
ขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบัติที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั งนี จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(10) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม ซึ งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
(11) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ตามที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที มุ่งหมายจะลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุนรวม
(12) สั งจ่ายค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นแก่กองทุนรวมตามที ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุน
รวม” โดยหักจากกองทุนรวมตามอัตราที ระบุไว้ในโครงการ
(13) แก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการตามที กําหนดไว้ในหัวข้อ “วิธีการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ” 
(14) ดําเนินการตามโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ งได้รับอนุมัติตลอดจนข้อผูกพันที ทําไว้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
หนังสือชี ชวนอย่างเคร่งครัด
(15) จัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนรวม ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบ ทั งนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(16) แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการแต่งตั ง หรือเปลี ยนแปลงบุคคลหรือนิติบุคคลที เกี ยวข้องกับการ
จัดการกองทุนรวมที กําหนดไว้ในโครงการให้มีการแต่งตั ง หรือเปลี ยนแปลงภายหลังได้ ทั งนี ภายใน
15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที มีการแต่งตั งหรือเปลี ยนแปลง
(17) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกต่างหากจากทรัพย์สินอื นไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
(18) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
(19) จัดให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ที ได้จากการนําทรัพย์สินของกองทุนรวมไปลงทุน และนําผลประโยชน์ดังกล่าวฝากไว้กับผู้
ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
(20) จัดให้นายทะเบียนออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามที กําหนดไว้ในโครงการ
(21) ไม่กระทําการใดๆ อันมีลักษณะที อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
(22) ไม่กู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันใดๆ แก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
(23) จัดทําหนังสือชี ชวนกองทุนรวมใหม่ทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี
บัญชี ทั งนี ให้สอดคล้องกับประกาศที เกี ยวข้อง และจัดสําเนาให้เมื อร้องขอ
(24) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
(25) ยื นคําขอแก้ไขเพิ มเติมทุนจดทะเบียนของวันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือนภายในวันที ยี สิบของเดือนถัดไป ในกรณีที มี
การจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเพิ มเติม โดยบริษัทจัดการนําส่งรายงานดังกล่าวผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของ
สํานักงาน
(26) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามกองทุนรวม ซึ งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย
(27) ยกเลิกกองทุนรวมตามที กําหนดไว้ในหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” 
(28) เมื อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และผู้ชําระบัญชีจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
บริษัทจัดการจะรับมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานทั งหมดของกองทุนรวม และเก็บรักษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับตั งแต่
วันถัดจากวันจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
(29) ปฏิบัติการอื นๆ เพื อให้บรรลุถึงซึ งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซึ งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(30) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(31) ปฏิบัติหน้าที และความรับผิดชอบตามที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และที จะมีแก้ไขเพิ มเติมต่อไปที กําหนดให้เป็น
หน้าที ของบริษัทจัดการ

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 : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ที อยู่ :  ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย ์(ธล.) ชั น 19 
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ 024703200 โทรสาร 0247019667 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวม สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาจัดตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตามเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) ฟ้องร้องบริษัทจัดการแทน และเพื อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ
“หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์” 

2. หน้าที และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งที มีอยู่
ในปัจจุบันและที จะมีแก้ไขเพิ มเติมในอนาคตโดยเคร่งครัด
(2) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผล
ประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน รวมถึงการรับเงินต่างๆ
ที กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั งและดําเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื อหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี ยจากหลัก
ทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ และเงินอื นใดของกองทุน และนําเข้าไว้ในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชี
ทรัพย์สินของกองทุน พร้อมทั งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(3) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่ายจ่ายโอน และแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคําสั ง
ของบริษัทจัดการเมื อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว
(4) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที รับฝากไว้
(5) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวมตามคําสั งของบริษัทจัดการ
(6) ดูแล ติดตามรักษาสิทธิของกองทุนรวม เพื อผลประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล การ
รับดอกเบี ย การรับสิทธิในการจองซื อหุ้นเพิ มทุน และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื นใดที กองทุน
รวมพึงจะได้รับ รวมทั งดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินั นๆ ทั งนี บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นแทน
กองทุนรวม
(7) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือสถานะหลักทรัพย์ที จะต้องปิดโอน หรือกําลังอยู่ในระหว่างทําการปิดโอน
ในชื อของกองทุนรวมเพื อประโยชน์ของกองทุนรวม

(8) จัดทํารายงานดังต่อไปนี เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ
(8.1) รายงานรายละเอียดรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ นวัน และคํานวณดอกเบี ยค้าง
รับ
(8.2) รายงานเป็นรายวันเกี ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวม แยกตามประเภทของ หลักทรัพย์ และตามสถานภาพของหลัก
ทรัพย์ พร้อมคํานวณดอกเบี ยค้างรับ
(8.3) รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ค่าซื อหลักทรัพย์และลูกหนี ค่าขายหลักทรัพย์
(8.4) รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน
(8.5) รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม
(9) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และการคํานวณหน่วยลงทุนที เพิ มขึ นจากการออก
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที 
บริษัทจัดการได้คํานวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองเมื อเห็นว่าถูกต้องแล้ว
(10) รับรองรายงานการแก้ไขมูลค่า หรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคา ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ที กําหนด โดยสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(11) ทําการรับรองในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื องมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น จาก
ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
(12) ทําการรับรองรายละเอียดโครงการที แก้ไขเพิ มเติม ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการที มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือสํานักงานกําหนด
(13) ทําการรับรองผลการนับมติ ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณีที เป็นกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หาก
ปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษเมื อคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ
80 
(14) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมตามราคาที เป็นธรรมในกรณีที 
วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติ ทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีที เป็น
ทรัพย์สินนอกจากที กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(15) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ และจัดทํารายงานในเรื องดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผลและหลักฐาน
ที ได้ให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลันทุกครั งที บริษัทจัดการ
เลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที ได้มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื อ
เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
(16) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืน
หน่วยลงทุนที ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เมื อเห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถ
จําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(17) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการ ในกรณีที กองทุนรวมไม่สามารถชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ได ้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที สั งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที จะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทน
เงิน บริษัทจัดการอาจชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นได้
(18) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรในการทําธุรกรรมเพื อกองทุนรวมกับบุคคลที เกี ยวข้อง โดย
ธุรกรรมนั นไม่มีราคาตลาดหรือใช้ราคาอื นที ไม่เป็นไปตามราคาตลาด ก่อนการทําธุรกรรมในแต่ละครั ง
(19) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับชําระหนี เพื อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันแทนการชําระหนี ด้วย
เงินสดตามตราสารแห่งหนี 
(20) ให้ความเห็นเกี ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการ เพื อประกอบกับข้อมูลอื นๆ ที บริษัทจัดการเป็นผู้จัดหาใน
การจัดทํารายงานดังต่อไปนี 
(20.1) รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัด
จากวันสิ นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว
(20.2) รายงานทุกรอบปีบัญชี โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ นปีบัญชีนั น
(21) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติการให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการ มาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวทั งในปัจจุบันและที จะแก้ไขเพิ มเติมในอนาคต
โดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติหน้าที ตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทํารายงาน
เกี ยวกับเรื องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึง
เหตุการณ์ดังกล่าว
(22) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบ ในกรณีที บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึง
ประกาศหลักเกณฑ์ที ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว
(23) ดําเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่า
ใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(24) ในกรณีที มีการยกเลิกโครงการ เมื อยกเลิกโครงการแล้วหน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ นสุดเมื อผู้ชําระบัญชีได้จดทะเบียน
เลิกกองทุนรวม กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที การชําระบัญชี
ยังไม่สิ นสุดผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติหน้าที ต่างๆ ดังนี 
(24.1) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
(24.2) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และประกาศคณะกรมการ ก.ล.ต. เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม ในกรณีที ผู้ชําระ
บัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตราดังกล่าว
จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า
(25) หน้าที อื นใดที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน หรือตามที กฏหมายเกี ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฏ
หมาย ก.ล.ต. กําหนด โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั งที มีอยู่ในปัจจุบันและที จะแก้ไขเพิ มเติมในอนาคต
(26) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั น ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทําสัญญาแต่งตั งผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ซึ งมีคุณสมบัติตามหลัก
เกณฑ์ที สํานักงานประกาศกําหนดเป็นตัวแทนในการทําหน้าที ฝากหลักทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน

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 ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดการจะเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ภายใต้เงื อนไขเมื อเกิดกรณีใดกรณีหนึ งหรือทั งหมด ดังต่อไปนี ทั งนี บริษัท
จัดการจะกระทําได้ต่อเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีที บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ปฏิบัติตามหน้าที และความรับผิดชอบที ได้ตกลงไว้
บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์อาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ งทราบล่วง
หน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงเงื อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื น
ใดอันจะมีผลเป็นการเพิ มภาระหน้าที แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์มากกว่าภาระหน้าที ที ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์
และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผล
ประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ งคิดตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน
หน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เรียกร้องให้มีการเปลี ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์
ทั งนี การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
(5) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่างๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม หรือข้อมูลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
ไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนรวม หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผล
ประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน
(6) ในกรณีที ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ งข้อใดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื อง คุณสมบัติของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับ
ตั งแต่วันถัดจากวันที บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะสั งการเป็นอย่างอื น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้แก้ไขเสร็จสิ น แต่หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูก
ต้องภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วัน นับตั งแต่วันถัดจากวันที ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเมื อได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน

ถ้าการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที ลงตามข้อใดข้อหนึ งของเรื อง “เงื อนไขการเปลี ยนผู้ดูแลผลประโยชน”์ ผู้ดูแลผล
ประโยชน์นั นจะต้องทําหน้าที ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสาร
หลักฐานทั งหมดของกองทุนรวมนั น ตลอดจนถึงการดําเนินการอื นใดที จําเป็นเพื อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั งหลาย
เป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ น และผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าที ได้ทันที
ทั งนี ภายในระยะเวลาอันสมควร เว้นแต่บริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีคําสั งเป็นอย่างอื น

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็นกรณีที มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย ์(ธล.) ชั น 19 
1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศัพท์ 024703200 โทรสาร 0247019667 
หรือผู้รับฝากทรัพย์สินใดๆ ที ผู้ดูแลผลประโยชน์จะแต่งตั งขึ น

3. ผู้สอบบัญช ี: 

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

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

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้
ที อยู่ :  บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชั น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 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 กรุงเทพฯ 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 

ชื อ : นางสาว ธัญพร ตั งธโนปจัย
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 

ชื อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง
ที อยู่ :  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666 

ชื อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ 
ที อยู่ : 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เลขที  178 อาคารธรรมนิติ ชั น 67 ซอยเพิ มทรัพย ์(ประชาชื น 20) ถนนประชาชื น
แขวงบางซื อ เขตบางซื อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์025960566 ต่อ 601 – 605 โทรสาร 025550666

และ/หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ 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 
โทรศัพท ์027862222 โทรสาร 027862377

หรือบุคคลอื นใดที ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

5. ผู้จัดจําหน่าย : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ที บริษัทจัดการแต่งตั งขึ น

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สําหรับการทําหน้าที เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน
(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนตามข้อกําหนด และเงื อนไขที กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั งผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน

2. หน้าที และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
(1) แจกจ่ายหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของกองทุนรวม คําขอเปิดบัญชี ใบคําสั งซื อ ใบคําสั งขายคืน หน่วยลงทุน หรือ
เอกสารการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับหน่วยลงทุนที จําหน่าย หรือเอกสารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
(2) จัดให้มีหนังสือชี ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ และหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมไว้ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืน เพื อประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้ที สนใจจะลงทุนได้ตลอดเวลาที เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(3) รับเอกสารการสั งซื อหรือคําขอเปิดบัญชี หรือใบคําสั งซื อ หรือใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งสับเปลี ยน หรือเอก
สารอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนรวม
(4) ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของการกรอกคําขอเปิดบัญชี เอกสารการสั งซื อ ใบคําสั งซื อ และเอกสารอื นๆ
ที เกี ยวข้อง
(5) ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอเปิดบัญชีทั งหมดว่าถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริง
(6) รับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากผู้สั งซื อ ทั งนี ตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(7) ส่งมอบบัตรประจําตัวผู้ถือหน่วยลงทุน และรหัสประจําตัว (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยื นคําขอใช้บริการกองทุนรวมกับ
บริษัทจัดการ
(8) คืนเงินค่าซื อหรือสั งซื อหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ที ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามเงื อนไขที ระบุไว้ในโครงการ
(9) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน รวมทั งข้อมูลและเอกสารอัน
จําเป็น รวมทั งให้ความร่วมมือในการแจ้งหรือติดต่อเกี ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สั งซื อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ
เมื อมีเหตุจําเป็นอื นใด
(10) ทําการอื นใดที เกี ยวข้องกับหน้าที ดังกล่าวข้างต้น
(11) ปฏิบัติหน้าที ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าที ของผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

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

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

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

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

9. ที ปรึกษา : 

9.1. ที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ : 
ที อยู่ :  ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ที ปรึกษาการลงทุน) : 

9.2.ที ปรึกษากองทุน : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ที ปรึกษากองทุน) : 

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ : 
ที อยู่ : 

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

ไม่มี

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) : 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

ไม่มี

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

13. สิทธิหน้าที และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน : 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ตามหลักเกณฑ์และวิธี
การที กําหนดไว้ในข้อ 7 “การรับซื อคืนหน่วยลงทุน” ของส่วนที  1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
(2) ขั นตอนในการโอนหน่วยลงทุน
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกใบคําขอโอนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมชําระค่าโอนตามที ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที สํานักงานของบริษัทจัดการ
(ข) ในกรณีที ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั งยื นเอกสารที เกี ยวข้องตามรายละเอียดที ระบุไว้ในใบเปิดบัญชี และส่งมอบให้กับบริษัทจัดการ
(ค) บริษัทจัดการจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั งหมด และส่งมอบเอกสารใบตอบรับคําขอโอนให้กับผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นหลักฐาน
(ง) บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน พร้อมทั งจัดทําหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนและนําส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทันทีที การบันทึกข้อมูลการโอนเสร็จสิ นลง

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลง
ทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน

13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และ/หรือ ที แก้ไขเพิ มเติม

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ดังนั น บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลง
ทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน

13.5. สิทธิในการลงมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ในกรณีของกองทุนที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการใดๆจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(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
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื อให้บริษัทจัดการทําการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนมี
มติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ แล้วแต่กรณี ทั งนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที กําหนดไว้ในหัวข้อ
เรื อง "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในหนังสือชี ชวน
ส่วนโครงการ
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 อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชีตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที ระบุไว้ในข้อ 21 “การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน” ในส่วนที  2 ของข้อผูกพัน

13.7. สิทธิประโยชน์อื น ๆ : 

สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และหน่วยลงทุนชนิดรับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนรวมไปจํานําได้ตามกฎหมาย แต่ทั งนี นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะรับ
จดทะเบียนการจํานําให้แก่ผู้รับจํานําเฉพาะที เป็นสถาบันการเงิน และหน่วยงานของราชการเท่านั น

หน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไป จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

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 : 

 ใบหน่วยลงทุน
 ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
 อื นๆ

14.2. เงื อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

บริษัทจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ งเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ
และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นเพิ มเติมได้ โดยจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) เมื อสิ นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนที ได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เพื อจัดส่งให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการ นับตั งแต่วันทําการถัดจากวันที สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือภายใน
5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายหลังการเสนอขายครั งแรก
ทั งนี เอกสารหลักฐานต่างๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนเป็นผู้มอบให้และ/หรือ ช่อง
ทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนตั งแต่ 2 คนขึ นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะ
จดแจ้งชื อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้รับเงินที ได้จากการขาย
คืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที มีชื อตามเงื อนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุน
เป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั งที มีการสั งซื อและ/หรือ
ขายคืนหน่วยลงทุน ดังนั นบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และใน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที เป็นปัจจุบันและถูกต้อง พร้อมทั งดําเนินการ
ให้มีการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเพื อเป็นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อทางไปรษณีย์และ/หรือ
ช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ภายใน 5 วันทําการนับตั งแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
(3) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทําการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7
วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(4) ในกรณีที บัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั นไม่มีการติดต่อใช้บริการเป็นเวลานาน
ติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดๆ

14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการบันทึกชื อผู้สั งซื อหน่วยลงทุนในทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุน และใน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(2) นายทะเบียนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื อยืนยันการทํารายการซื อ
หรือขายคืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื อนาย
ทะเบียนได้ดําเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นที เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนของท่าน ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการออกสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะกลุ่มก่อน โดยบริษัทจัดการจะทําจดหมายแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ ก่อนที บริษัทจัดการเริ มให้บริการสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที ที จะต้องนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนของท่านบันทึกรายการซื อขายหน่วยลงทุนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั งแต่วันทําการถัดจากวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ในกรณีที ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอาข้อมูลที บันทึกไว้ในระบบนาย
ทะเบียนเป็นข้อมูลที ถูกต้อง
(4) ผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื อนไข
ต่างๆ ที เกี ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที บริษัทจัดการกําหนด
ทั งนี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนอื น สามารถ
ออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ งบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัท
จัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทําการ

14.2.3 ใบหน่วยลงทุน
(1) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้
บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้หลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงิน หรือกรณีพิเศษอื นๆ ทั งนี ใน
การออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทําเมื อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่านั น โดยมีขั นตอน ดังนี 
(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(ข) ยื นใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทุน พร้อมชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
(ค) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ตามจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจํานวนหน่วยลงทุนในใบคําขอ
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนสําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุนนั น
(ง) ใบหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดซึ งจะระบุ
ชื อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื อกรรมการ
ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เครื องจักรประทับ
หรือโดยวิธีอื นใดตามที กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทําได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้อง
และมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าว จะต้องนําใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื อโอนเข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อนจึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและส่งมอบใบแสดงรายการ (Account Statement) ซึ งได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็น
ปัจจุบัน ณ วันทําการสุดท้ายของทุกไตรมาสตามปีปฏิทินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ณ วันดังกล่าว
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ งให้กับผู้สั งซื อหรือ
ผู้ถือหน่วยลงทุน เช่นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือรูปแบบที มีการ
เปลี ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ มเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั งซื อหรือผู้ถือ
หน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปลี ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และเงื อนไขที 
บริษัทจัดการกําหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี ยนแปลง หรือเพิ มเติมรูปแบบและ/หรือเงื อนไขในการออก
เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่
ถือว่าเป็นการดําเนินการที ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการอาจจะปรับปรุงเปลี ยนแปลงเพิ มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง
กับกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงาน
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือ
การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์(email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์อื น หรือวิธีการอื นใด
ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทั งนี สําหรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที ได้รับผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื นใด ตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้แทนหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้

อนึ ง กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ เกี ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธีหนึ ง
ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายต่างๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีที ได้แสดงความจํานงไว้
เท่านั น จนกว่าจะมีคําสั งเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น ดังนั น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลเกี ยวกับ
กองทุนครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความจํานงไว้กับบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื นได้

ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนจําเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

16.1 การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุน ประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล
ส่วนที  1 การดําเนินการเมื อมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ ไม่
สามารถชําระหนี ได้ หรือเมื อปรากฏข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

การดําเนินการ
ของบริษัทจัดการ

กรณีกองทุนที บลจ. ได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ

เรียกร้องเป็น 0

กรณีที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี 
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่

สามารถชําระหนี ได1้ หรือเมื อปรากฏข้อ
เท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่า

ตราสารที ลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV
ของกองทุนนั นประสบปัญหาขาดสภาพ
คล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย

ราคาที สมเหตุสมผล2

1. การกําหนดให้เป็นผู้มี
สิทธิได้รับเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินอื นที ได้
จากการรับชําระหนี 

1.1 กําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกราย
ที มีชื ออยู่ในทะเบียน ณ วันที 
บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่ บลจ.
ดําเนินการตาม 1.2 ก่อนแล้ว

1.2 อาจกําหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที มีชื ออยู่
ในทะเบียน ณ วันที มีพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี ได้ ก็ได้ หรือเมื อปรากฏข้อ
เท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที 
ลงทุนนั นประสบปัญหาขาด สภาพคล่อง หรือ
ไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคา ที สมเหตุสม
ผล

2. การแจ้งต่อสํานักงาน ข้อมูล: ประเภท จํานวน ชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง เงิน
สํารอง (ถ้ามี) และวันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือ
วันที บลจ. ทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออก ตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะ
ไม่สามารถชําระหนี ได้ แล้วแต่กรณี

ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0

3. การจัดให้มีข้อมูล จัดให้มีข้อมูลตาม 2. ไว้ที 
สํานักงานใหญ่ สํานักงานสาขา
ของ บลจ. และสถานที ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนที ใช้ในการซื อขายหน่วย
ของกองทุน ภายในวันทําการถัด
จากวันที บลจ.แจ้งสํานักงานเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันด้วย



1 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้องนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
2 บลจ. ไม่ต้องนําตราสารนั นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที พิจารณาแล้วมีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วย
ราคาที สมเหตุสมผล และการจําหน่าย จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั งนี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้
ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที บลจ. ไม่ได้มีการกําหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ตาม 1. บลจ. จะรับชําระ
หนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันเพื อกองทุนได้เมื อดําเนินการดังนี 
(1) ระบุรายละเอียดเกี ยวกับการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นไว้ในข้อผูกพัน
(2) ต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นที มิใช่หลักประกันในแต่ละครั ง โดยดําเนินการดังนี 
(2.1) ระบุรายละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที กองทุนจะได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายทรัพย์สิน
เป็นต้น
(2.2) ระบุเหตุผลและความจําเป็นในการรับชําระหนี 
(2.3) จัดให้มีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
(2.3.1) เอกสารหลักฐานซึ งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี เกิดขึ น
(2.3.2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที บลจ. จัดทํา ซึ งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตาม
สิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ หรือข้อเท็จจริงที บลจ. พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที ลงทุนนั น ขาดสภาพคล่อง หรือ
ไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล

ส่วนที  2 การดําเนินการเมื อ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเพื อกองทุน

การดําเนินการ รายละเอียด

1. แจ้งข้อมูลต่อสํานักงาน
ภายใน 15 วันทําการนับแต่
วันที ได้รับทรัพย์สินมา

ข้อมูลดังนี 

ประเภท จํานวน และชื อผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้อง วันที 
บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น พร้อมทั งราย
ละเอียดเกี ยวกับทรัพย์สินที ได้รับโดยมีสาระสําคัญอย่างน้อยเกี ยวกับ
ทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สิน
อื น

2. เปิดเผยข้อมูลภายในวัน
ทําการถัดจากวันที บลจ.ได ้
แจ้งสํานักงานตาม 1. เป็น
ระยะเวลา ≥ 30 วัน

2.1 จัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
บลจ. ตลอดจนสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนที 
ใช้ใน การซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจากการดําเนินการตาม 2.1 แล้ว ให ้บลจ.
ระบุไว้ในการประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในครั งถัดจากวันที ได้รับ
ทรัพย์สินนั นมาว่ากองทุนได้รับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นซึ งผู้ลงทุนสามารถ
ขอดูรายละเอียดได้ที สํานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของ บลจ. โดยให้
ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครั งติดต่อกัน

3. กําหนดราคาทรัพย์สินที 
กองทุนได้รับมาจากการรับ
ชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

เพื อใช้ในการคํานวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคม
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

4. คํานวณ NAV ของกอง
ทุนที มีการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

4.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 บลจ. ต้องไม่นํา
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น และเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

4.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 4.1 บลจ. ต้องนําทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระ
หนี ด้วยทรัพย์สินอื น มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

5. ดําเนินการกับทรัพย์สินที 
ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื น

5.1 กรณีที บลจ. ได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที  1 ให ้บลจ. จําหน่าย
ทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นในโอกาสแรกที สามารถ
กระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ (เว้นแต่ในกรณีที 
ผู้ถือหน่วยที มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี 
ตกลงรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั งนี ตามที กําหนดไว้ในข้อ
ผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็น
ชอบจากสํานักงาน)

5.2 กรณีอื นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บลจ. ดําเนินการกับทรัพย์สินที ได้จาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดังนี 

5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นสามารถลงทุนได้ บลจ.อาจมี
ไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที กองทุนนั นไม่สามารถลงทุนได้ บลจ.
ต้องจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที สามารถกระทําได้โดยคํานึง
ถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นสําคัญ

5.3 ในระหว่างที บลจ. ยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. อาจ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

5.4 ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให ้บลจ. จ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที บลจ. บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือ
สิทธิเรียกร้องเป็น 0 ให ้บลจ. จ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ที 
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั น

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วย
ภายใน 45 วัน
นับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี 

6.1 ให ้บลจ. เฉลี ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นคืนในแต่ละครั งให้แก่ผู้ถือหน่วยตาม 1. ของส่วนที  1 แล้วแต่
กรณี ภายใน 45 วันนับแต่วันที มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับ
ชําระหนี 

6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี ยวกับการเฉลี ยเงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15
วันทําการนับแต่วันที บลจ. ได้เฉลี ยเงินคืน

6.3 หาก บลจ. มีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จาก
การรับชําระหนี ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย
บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวไป
รวมจ่ายในโอกาสแรกที การเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้
จ่ายก็ได้

หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินที ได้จากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นจน
ครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระ
หนี นั นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยเงินคืน บลจ. อาจนําเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินอื นที ได้จากการรับชําระหนี ดังกล่าวมารวมคํานวณเป็น NAV
ของกองทุนก็ได้ ทั งนี บลจ. จะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื อได้ระบุราย
ละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว

6.4 สําหรับกองทุนเปิดที บลจ. ได้บันทึกมูลค่าตราสารหนี หรือสิทธิเรียกร้อง
เป็น 0 หากต่อมาปรากฏว่า บลจ. ได้รับชําระหนี ตามตราสารหนี หรือสิทธิ
เรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน ให ้บลจ. ปฏิบัติตาม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม

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 : ไม่มี

21.2. รายละเอียดเพิ มเติม : 

ไม่มี

22. การเลิกกองทุนรวม : 

22.1. เงื อนไขในการเลิกกองทุน : 

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนรวมใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนดังนี 
(1) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท
ในวันทําการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนั น
(3) หากปรากฏว่ากองทุนปลายทางที กองทุนไปลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ งดังต่อไปนี 
(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกันคิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

กองทุนปลายทาง หมายความว่า กองทุนที กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนซึ งมีลักษณะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์โดยครบถ้วนดังนี 
(1) เป็นกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และให้หมายความรวมถึงกองทุนที มีลักษณะเป็นการ
ลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนไม่ว่าจะจัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศและไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั งในรูป
บริษัท ทรัสต์ หรือ
รูปแบบอื นใด เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REIT) โครงการจัดการกองทุน (collective investment scheme)
เป็นต้น
(2) เป็นกองทุนที กองทุนรวมหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมฟีดเดอร์ มีการลงทุนในกองทุนตาม (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตาม (1) นั น

22.1.2 เมื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนรวมในกรณีที บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที ของตน

22.1.3 เมื อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งเข้าร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

22.1.4 บริษัทจัดการจะทําการเลิกกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ตามเงื อนไขดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขาย หน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัด
ตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วยลงทุน
(2) เมื อมูลค่าหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดโดยคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนที ขายได้แล้วทั งหมดลดลงในวัน
ทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม
และ/หรือมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื นใดเพื อประโยชน์
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว และไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ

22.1.5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หากเกิด
เหตุการณ์ตามเงื อนไขดังต่อไปนี 

(1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที มีการเปลี ยนแปลงในเรื องของกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที ไม่สามารถลงทุน และ/หรือเห็นว่าไม่เหมาะสมที จะลงทุนในกองทุนหลัก หรือไม่สามารถหา และ/หรือลงทุนใน
กองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที มีนโยบายการลงทุนที สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการได้
อย่างเหมาะสม
(4) กรณีที กองทุนรวมมีจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั งกองทุนเพื อส่งเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื อได้ว่าเพื อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
(6) กรณีที ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ มสูงขึ นมากจนส่งผลกระทบต่อกองทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื อเลิกกองทุนรวม : 

22.2.1 กรณีกองทุนปรากฏเหตุให้เลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 (1) (2) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี เว้นแต่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกําหนดหรือแก้ไขเปลี ยนแปลงเป็นอย่างอื น
(1) ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วยตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
(2) แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยโดยช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อ ผู้ถือหน่วยได้
(ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
(3) จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน เพื อรวบรวมเงิน
เท่าที สามารถกระทําได้เพื อชําระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ถือหน่วยโดยอัตโนมัติ
(4) ชําระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจํานวนเงินที รวบรวมได้ตามข้อ (3) ให้ผู้ถือหน่วยภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน และเมื อได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั น

สําหรับกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม เมื อปรากฏเหตุแห่งการเลิกกองทุนตามข้อ 22.1.1 (1) (2)
บริษัทจัดการดําเนินการเพื อเลิกกองทุนดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 ยุติการรับคําสั งซื อและคําสั งขายคืนหน่วย ตั งแต่วันที เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

2 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

2.1 ข้อมูลที แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 

(1) บลจ. จะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยไปยัง SSF
อื นตามแนวทางที กําหนดไว้ในข้อผูกพันโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม
การขายหรือรับซื อคืนหน่วยจากผู้ถือหน่วย

(2) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยประสงค์จะโอนย้ายการลงทุน
ไปยัง SSF อื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยสามารถแจ้งต่อ บลจ. เพื อ
โอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื นที ผู้ถือหน่วยกําหนด และผู้ถือ
หน่วยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยเมื อ
เป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วนดังนี 

(2.1) เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยเป็นครั งแรกโดย
โอนย้ายไปยัง SSF อื นที อยู่ภายใต้การจัดการของ บลจ. เดียวกัน

(2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บลจ. กําหนด
ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าว บลจ. ต้องคํานึงถึงระยะเวลาที 
ผู้ถือหน่วยจะสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่าง
เหมาะสม

2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี 

(1) แจ้งผู้ถือหน่วยที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยผ่านช่องทางใด ๆ
ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้

(2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

(3) แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน

3 จําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน

4 รวบรวมเงินที ได้จากการดําเนินการตาม 3 ภายใน 10 วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุให้
เลิกกองทุน

5 ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยัง SSF อื นตามแนวทางที 
กําหนดไว้ในข้อผูกพัน

โดยไม่ชักช้า

ทั งนี เมื อได้ดําเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุน

ในกรณีที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงตามข้อ 22.1.1 (3) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
รายละเอียดการดําเนินการ

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งเหตุที กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อม
แนวทางการดําเนินการของ บริษัทจัดการให้สํานักงานและผู้
ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคํานึงถึงประโยชน์ที ดี
ที สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

2 เปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการดําเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้
ลงทุนทั วไป (ดําเนินการให้บุคลากรที เกี ยวข้องเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อมข้อ 1

3 ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วันนับแต่วันที มีการเปิดเผยข้อมูล
ของกองทุนปลายทางที ปรากฏเหตุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานักงานทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ดําเนินการตามข้อ 3
แล้วเสร็จ

เงื อนไขอื น : 
กรณีที ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.5 และบริษัทจัดการเห็นสมควรเลิกโครงการ บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังนี 
1. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางใดๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถ
ติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวันทําการ และ
2. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทั งนี ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 วันทําการ และกระทําการด้วยวิธีอื นใดเพื อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลในเรื องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ น เป็นต้น
ทั งนี บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาผ่อนผัน หรือสั งการให้บริษัทจัดการปฏิบัติเป็นอย่างอื น
ได ้ สําหรับการดําเนินการเพื อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที มีความจําเป็นหรือสมควร

22.2.2 กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื นที ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า1

ให้บริษัทจัดการดําเนินการดังนี 

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ

1 แจ้งให้ผู้ที เกี ยวข้องทราบ

1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์

1.2 แจ้งสํานักงานผ่านระบบที จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน

1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที หน่วยของกองทุนนั นเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

2 ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั วไปทราบเรื อง
ดังกล่าว

≥ 5 วันทําการ
ก่อนวันเลิกกองทุน

3 จําหน่ายทรัพย์สินที เหลืออยู่ของกองทุนเพื อรวบรวมเป็นเงินสด เงิน
ฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั วสัญญาใช้
เงินที มีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื อทวงถาม

ให้เสร็จสิ นก่อนวันเลิกกองทุน

1 ไม่ใช้กับกองทุนสําหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ

แนวทางการใช้ดุลยพินิจของบริษัทจัดการกองทุนรวมในการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
อื น เมื อปรากฏเหตุเลิกกองทุนตามข้อ 22.1 (สําหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม) 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยช่องทางใด
ๆ ที มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รวมทั งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสํานักงานทราบภายใน 3
วันทําการนับแต่วันที เกิดเหตุการณ์ โดยข้อมูลที แจ้งดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วย
ลงทุนชนิดเพื อการออมอื น โดยจะโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีนโยบายการ
ลงทุนเดียวกัน หรือความเสี ยงที ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมเดิม หรือไปยังกองทุน
รวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมที มีความเสี ยงต่ําสุด ทั งนี ขึ นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่เก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออม
อื นอีกทอดหนึ ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื อโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออม
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื นที ผู้ถือหน่วยลงทุนกําหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนเมื อเป็นไปตามเงื อนไขโดยครบถ้วนดังนี 
1. เป็นการโอนย้ายตามคําสั งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั งแรกโดยโอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุน
ชนิดเพื อการออมอื นที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกัน
2. เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมกําหนด ทั งนี ในการกําหนดระยะเวลาดังกล่าวบริษัท
จัดการกองทุนรวมจะคํานึงถึงระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการเพื อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมโอนย้ายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื อการออม
หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมไปยังกองทุนรวมเพื อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื อการออมอื น บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั งหมดภายใน 5 วันทําการ นับแต่วันที ได้รับคําสั งจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน

23. การชําระบัญชีเมื อเลิกกองทุน : 

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั งผู้ชําระบัญชีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื อทํา
หน้าที รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั งทําการ
อย่างอื นตามแต่จําเป็นเพื อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ น ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกอง
ทุนรวมและผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที คงเหลืออยู่ตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที ปรากฎในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าว
ให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

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

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์
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