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รายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง ตราสารหนี้ 2YBA หามขายผูลงทุนรายยอย TMB
EASTSPRING Fixed Income 2YBA Fund (not for retail investor)
บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนอีสทสปริง (ประเทศไทย) จํากัด

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี 2YBA ห้ามขายผูล
้ งทุนรายย่อย

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง ตราสารหนี้ 2YBA หามขายผูลงทุนรายยอย
รายละเอียดโครงการจัดการ
1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง ตราสารหนี้ 2YBA หามขายผูลงทุนรายยอย
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : TMB EASTSPRING Fixed Income 2YBA Fund (not for retail investor)
ชื่อยอโครงการ : TMB-ES-FIX2YBA
ประเภทโครงการ : กองทุนเปด
ประเภทการขาย : ครั้งเดียว
การกําหนดอายุโครงการ : 2 ป
เงื่อนไข (อายุโครงการ) : ไมตํ่ากวา 1 ป 11 เดือน ไมเกินกวา 2 ป 1 เดือน
รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมนี้ที่อยูในระหวางการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ตามดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ ในกรณีที่เกิดเหตุการณดังตอไปนี้
1.ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุนไดตามที่ระบุไวใน
โครงการ หรือ
2.ในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดครั้งแรก ตํ◌ากวา 250,000,000 บาท (สองรอยหาสิบลานบาทถวน) และบริษัทจัดการประสงค
จะจะยุติโครงการ
ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบถึงเหตุการณดังกลาวผานเว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือชองทางอื่นใดที่บริษัทจัดการ
กําหนด
ลักษณะโครงการ : กองทุนรวมที่เสนอขายผูลงทุนที่มิใชรายยอยและผูมีเงินลงทุนสูง
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
วัตถุประสงคของโครงการ :
เพื่อเปนทางเลือกในการออมเงินระยะปานกลางถึงระยะยาว สําหรับประชาชนทั่วไป โดยระดมเงินลงทุนจากผูลงทุนที่มิใชรายยอย
และ/หรือ ผูมีเงินลงทุนสูง ที่ตองการลงทุนในตราสารแหงหนี้ และ/หรือ ตราสารทาง การเงิน และ/หรือ เงินฝาก ที่เสนอขายทั้งในและตาง
ประเทศประเทศ
2. ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารหนี้
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : ไมกําหนด
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ :
- กองทุน buy & hold
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับตางประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและตางประเทศ
นโยบายลดหรือปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดที่มีอยู : มี
การกําหนดสัดสวนการลงทุนในตางประเทศ
สัดสวนการลงทุน : โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกิน รอยละ 79.0 ของ NAV
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุนมีนโยบายลงทุนใน ตราสารแหงหนี้ภาคเอกชนและ/หรือภาครัฐ และ/หรือเงินฝาก หรือตราสารเทียบเทาเงินฝากและหรือหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหงหนี้ โดยสามารถลงทุนไดทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมกันไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตางประเทศไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การลงทุนของ
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กองทุนจะเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดหรือเห็นชอบใหกองทุนลงทุนได
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยง (Hedging) โดยใหมีการปองกันความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ
อัตราแลกเปลี่ยนเต็มจํานวนสําหรับมูลคาตราสารหนี้ตางประเทศที่กองทุนลงทุน โดยการลงทุนดังกลาวจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด หรือตามที่สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบใหลงทุนได อยางไรก็ดี จะไมลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อแสวงหาผลประโยชนตอบแทน และตราสารที่มี
ลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note)
โดยกองทุนไมมีนโยบายลงทุนในตราสารที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated securities) และตราสารหนี้ที่ไดรับการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือตํ่ากวาอันดับที่สามารถลงทุนได (Non - investment grade) ยกเวนกรณีที่ในขณะที่กองทุนเริ่มลงทุนในตราสารนั้น
ตราสารดังกลาวไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (Investment grade) แตตอมาถูกปรับลดอันดับความนา
เชื่อถือลงตํ่ากวา Investment grade เพื่อใหกองทุนสามารถมีไวซึ่งตราสารดังกลาวตอไปได รวมทั้งมีเวลาในการปรับลดอัตราสวนใหเปนไป
ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด เวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุมัติ เห็นชอบ ยกเวน หรือ ผอนผัน
ใหดําเนินการเปนอยางอื่นได
ทั้งนี้ ความในวรรคหนึ่งจะไมนํามาบังคับใชในชวงระยะเวลาไมเกิน 15 วันนับตั้งแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม หรือในชวง
ระยะเวลาที่กองทุนมีความจําเปนตองรอการลงทุน และในชวงระยะเวลาไมเกิน 15 วันกอนวันสิ้นสุดอายุโครงการ
กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารที่มีอายุคงเหลือมากกวาและ/หรือนอยกวาอายุโครงการ โดยในกรณีตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนมีอายุคง
เหลือมากกวาอายุโครงการ กองทุนจะขายตราสารหนี้ดังกลาวกอนครบกําหนดอายุโครงการและอาจจะลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นอื่นแทน
หรือในกรณีที่ตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนมีอายุคงเหลือนอยกวาอายุโครงการ เมื่อตราสารนั้นครบอายุ กองทุนจะนําเงินไปลงทุนตอจนครบ
อายุโครงการในหลักทรัพยที่ไมมีความเสี่ยงดานความผันผวนทางราคา (market risk) และความเสี่ยงดานสภาพคลอง (liquidity risk)
สวนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบใหกองทุนลงทุนได
อยางไรก็ดี ในกรณีที่สถานการณการลงทุนในตางประเทศไมเหมาะสม เชน ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติ หรือเกิด
เหตุการณไมปกติตาง ๆ และ/หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบ และ/หรือกรณีที่วงเงินลงทุนในตางประเทศเต็มเปนการ
ชั่วคราว ดังนั้น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการลงทุนที่กําหนดไวในโครงการตามขางตนได ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะรายงานการไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการลงทุนที่กําหนดไวในโครงการตามประกาศตอสํานักงาน ก.ล.ต.
ทั้งนี้ ในการคํานวณสัดสวนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบงประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะไมนับชวงระยะเวลา 30 วันนับแตวัน
ที่จดทะเบียนเปนกองทุนรวม หรือชวงระยะเวลา 30 วันกอนครบอายุโครงการรวมดวยก็ได ทั้งนี้ โดยตองคํานึงถึงประโยชนของผูลงทุนเปน
สําคัญ
3. ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินทุนโครงการ
จํานวนเงินทุนโครงการเริ่มตน : 1,100,000,000.00 บาท
นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : ไมมี
ในระหวางระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนมากกวาจํานวนเงินทุน : เปนจํานวนรอยละ
15.0 ของจํานวนเงินทุนโครงการ
มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 10.0000 บาท
จํานวนหนวยลงทุนเริ่มตน : 110,000,000.0000 หนวย
ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม :
• มูลคาขั้นตํ่าของการสั่งซื้อครั้งแรก : 500,000 บาท และไมมีการเสนอขายครั้งถัดไป เพราะกองทุนนี้เสนอขาย

เพียงครั้งเดียว
• ในระหวางการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหนวยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนโครงการไดไมเกินรอยละ15 ของจํานวนเงินทุน
โครงการ หรือไมเกิน 165 ลานบาท(greenshoe)

หน้า 2 / 9

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี 2YBA ห้ามขายผูล
้ งทุนรายย่อย
• ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนโครงการ แตยังไมเต็มจํานวนที่เพิ่มอีกรอยละ 15 ของจํานวนเงินทุน
โครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการจะดําเนินการปดการเสนอขายหนวยลงทุน และอาจดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุน
รวมกอนครบกําหนดสิ้นสุดการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกได โดยไมตองแจงผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา และใหถือวาไดรับความเห็น
ชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปดการเสนอขายหนวยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมกอนครบ
กําหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกได โดยบริษัทจัดการจะแจงเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนทราบผานการ
ประกาศในเว็บไซตของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลการตัดสินใจลงทุนได
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยถือวาไดรับความเห็น
ชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ซึ่งการเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการจะเปนไปตามหลักเกณฑและขั้นตอนการดําเนินการที่สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

4. การบริหารจัดการกองทุน
การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน
วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) :
- การลดความเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน
กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : มีกลยุทธการลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)
ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน
5. การแบงชนิดหนวยลงทุน (class of unit) : ไมมี
6. การจายเงินปนผล
นโยบายการจายเงินปนผล : ไมจาย
หลักเกณฑการจายเงินปนผล : กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน : 7. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน
มูลคาขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด
จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด
วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
- แบบอัตโนมัติ
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : อื่น ๆ โปรดระบุ
1.ในระหวางอายุกองทุนบริษัทจัดการจะพิจารณารับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติใหแกผูถือหนวยลงทุนไมเกิน 2 ครั้งตอป
2.บริษัทจัดการจะดําเนินการใหมีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปดทีเอ็มบี
อีสทสปริง ตราสารหนี้ 2YBA หามขายผูลงทุนรายยอย ทั้งจํานวน ของผูถือหนวยลงทุนทุกราย ไปยังกองทุนเปดทหารไทยธนบดี ใน
วันทําการกอนวันสิ้นสุดอายุโครงการซึ่งในวันทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนอัตโนมัติดังกลาว
การรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา
รายละเอียดเพิ่มเติม :
การรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน : กรณีรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ
ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนกรณีรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติไมเกิน 2 ครั้งตอป ดวยวิธีการตามคําสั่งที่ระบุไวใน
แบบคําขอเปดบัญชีกองทุนหรือตามที่แจงไวกับบริษัทจัดการซึ่งสามารถเลือกวิธีที่สะดวกดังตอไปนี้
1.โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต
นายทะเบียนหนวยลงทุนจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในใบคําขอเปดบัญชีหรือตามที่แจงไว ภายใน 5 วันทํา
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การถัดจากวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ
2.นําเช็คเขาบัญชีเงินฝากที่ธนาคารอื่น
นายทะเบียนหนวยลงทุนจะนําเช็คคาขายคืนหนวยลงทุนเขาบัญชีเงินฝากของทานที่ธนาคารอื่น (ตามที่ระบุในใบคําขอเปดบัญชี) ในเขต
สํานักหักบัญชีกรุงเทพมหานครเทานั้น โดยจะนําเช็คเขาบัญชีหรือตามที่แจงไวใหทานภายใน 5 วันทําการถัดจากวันทําการรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนอัตโนมัติ
3.รับเช็คทางไปรษณีย
นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกเช็คในนามผูถือหนวยลงทุนและสงเช็คใหตามที่อยูที่ใหไวในใบเปดบัญชีทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 5
วันทําการถัดจากวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ
4.โอนเงินดวยวิธีบาทเน็ต
ผูถือหนวยลงทุนสามารถรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ จากการโอนเงินดวยวิธีบาทเน็ต โดยผูถือหนวยลงทุนตองระบุไวในใบคําสั่ง
ขายใหชัดเจน หรือติดตอสวนลูกคาสัมพันธ บลจ. อีสทสปริงโทร.1725 หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนวันในการรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงใหทราบลวงหนาใน เว็บไซตของบริษัท
จัดการ หรือปดประกาศ ณ สํานักงานบริษัทจัดการ และสํานักงานของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และสาขา หรือชองทางอื่น
เงื่อนไข ขอจํากัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
1. การชําระคารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน :
กรณีบริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน และจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทน
บริษัทจัดการจะกําหนดขั้นตอนการดําเนินการตอไป โดยบริษัทจัดการตองไดรับมติพิเศษใหชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอื่นแทนเงินจากผูถือหนวยลงทุน
2. การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน :
2.1 บริษัทจัดการจะเลื่อนกําหนดชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปดไวแลวได
เฉพาะในกรณีที่กําหนดไวในโครงการ ซึ่งตองไมเกินกวากรณีดังตอไปนี้
(1) บริษัทจัดการ พิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีที่เขาเหตุดังตอไปนี้ โดยไดรับความเห็นชอบของผูดูแลผล
ประโยชนแลว
(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จายโอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูนอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผูถือหนวยลงทุนมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนกอนหรือในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการ พบวา ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตองตามที่
ระบุไวในสวนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมหัวขอวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ
มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยัง
ไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2.2 การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนตามขอ 2.1 ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) เลื่อนกําหนดชําระคาขายคืนไดไมเกินสิบวันทําการนับแตวันที่ผูถือหนวยลงทุนมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนนั้น เวนแตไดรับการผอนผัน
จากสํานักงาน
(2) แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระคาขายคืนหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอ
ผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบเรื่องดังกลาวดวยวิธีการ ใด ๆ โดยพลัน
(3) แจงการเลื่อนกําหนดชําระคาขายคืน พรอมทั้งจัดสงรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการไดรับความเห็นชอบของผูดูแล
ผลประโยชนตามขอ 2.1(1) หรือการรับรองขอมูลของผูดูแลผลประโยชนตามขอ 2.1(2) ตอสํานักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายใหผูดูแลผลประโยชนดําเนินการแทนก็ได
(4) ในระหวางการเลื่อนกําหนดชําระคาขายคืน หากมีผูถือหนวยลงทุนสั่งขายคืนหนวยลงทุนในชวงเวลาดังกลาว ใหบริษัทจัดการรับซื้อคืน
หนวยลงทุนนั้น โดยตองชําระคาขายคืนแกผูถือหนวยลงทุนตามลําดับวันที่สงคําสั่งขายคืนกอนหลัง
2.3ใหบริษัทจัดการหยุดการขายหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน ในชวงระยะเวลาที่บริษัทพบวาราคาขายหนวยลงทุนไม
ถูกตองตามหัวขอวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน
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หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคา
ยอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งซื้อหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการหยุดขายหนวยลงทุน ตลอดจน
เปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบถึงการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
3. เงือนไขและขอจํากัดในการจัดสรรและการโอนหนวยลงทุน :
3.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหนวยลงทุน ไมวาทางตรงหรือทางออม กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมีถิ่นฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐ
อเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผูถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหางหุนสวน เปนตนซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กลาว
3) หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผูลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือสงคําสั่งเกี่ยวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหนวยลงทุนดังกลาวใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผูลงทุนที่ใชตัวแทนหรือผูจัดการที่ตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกลาว
5) กองทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ 1 – 4
3.2บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนอื่นที่มิใช “ผูลงทุนที่มิใชรายยอย หรือผูมีเงินลงทุนสูง” เวนแต
เปนกํารโอนทางมรดก ซึ่งเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
เงื่อนไข ขอจํากัด การไมขายไมรับซื้อคืนไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง :
8. คาธรรมเนียมและคาใชจาย
8.1 คาธรรมเนียมรวม
ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 1.2845 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ่มเติม : 8.2 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 1.07 ตอปของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด
เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ ผูดูแลผลประโยชน และนายทะเบียน ณ วันที่คํานวณ (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.054 ตอปของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคา
หนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ ผูดูแลผลประโยชน และนายทะเบียน ณ วันที่คํานวณ (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.107 ตอปของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวย
มูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ ผูดูแลผลประโยชน และนายทะเบียน ณ วันที่คํานวณ (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไมมี
คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่นๆ : มี
ประมาณการคา ในอัตราไมเกินรอยละ 0.0535 ของมูลคาหนวยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :
1.คาใชจายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ จะเรียกเก็บตามจํานวนที่จายจริง ทั้งนี้ ในอัตราไมเกินรอยละ 1.07 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวมเฉลี่ยตอป
2. อากรแสตมปและคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยหรือตราสารตางๆ ตามที่จายจริง คาใชจายในการโอนหลักทรัพย
รวมทั้งการจัดทําหนังสือหรือเอกสารการเปนเจาของหลักทรัพย เชน คาใชจายในการเบิกใบหุนกู คาใชจายในการรับโอนพันธบัตรที่
ธนาคารแหงประเทศไทยเปนนายทะเบียน เปนตน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพยหรือตราสารตางๆ
3.คาสอบบัญชีและคาใชจายในการสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบทรัพยสินที่อยูในประเทศและตางประเทศ คาใชจายตางๆที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติตามคําสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศสมาคม
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4.คาธรรมเนียมผูชําระบัญชี คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนในระหวางการชําระบัญชีกองทุน คาใชจายในการสอบบัญชีเมื่อเลิกกองทุน
คาใชจายในการเฉลี่ยหรือชําระเงิน หรือทรัพยสินอื่นคืนแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลิกกองทุน คาใชจายในการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคาใชจายอื่นๆ ในระหวางการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
5. คาธรรมเนียมและคาใชจายของผูดูแลผลประโยชน ศูนยรับฝากหลักทรัพย และ/หรือผูรับฝากหลักทรัพยสินในตางประเทศ และคา
ธรรมเนียมและคาใชจายอื่นใดที่เกี่ยวของกับการลงทุนในหลักทรัพยในตางประเทศของกองทุน ตามที่จายจริง
6. คาใชจาย คาธรรมเนียม และ/หรือ คาภาษีอากร ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนหรือมีไวในทรัพยสินหรือหลักทรัพยทั้งใน
ประเทศไทยและตางประเทศ เชน การจัดหา ใหไดมา รับมอบ สงมอบ ดูแล เก็บรักษา ปองกันผลประโยชน คาธรรมเนียมและคาใชจาย
ในการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ การโอนเงิน คาใชจายของศูนยรับฝากหลักทรัพยตางประเทศในการใหบริการทั่วไป คา
ธรรมเนียมและคาใชจายที่เกี่ยวของกับการปองกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือความเสี่ยงอื่นใดที่เกี่ยวของกับการลงทุน
ในหลักทรัพยทั้งในและตางประเทศ เชน สัญญา Forward, Swap, Future และคาใชจายหรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่จายจริง รวมถึง
คาใชจายและคาธรรมเนียมอื่นใดเพื่อใหกองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพยดังกลาว เปนตน
7. คาใชจาย (ถามี) ในการดําเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนที่ฟองรองใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่หรือเรียกคาสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คาใชจายดาน
กฎหมายในการดําเนินคดีทางศาล ตามที่จายจริง
8. คาที่ปรึกษากฎหมาย คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื่อการรับชําระหนี้ใดๆ ของกองทุนตามที่จายจริง
9. คาใชจายในการรับชําระเงินคาจองซื้อ ชําระเงินคาขาย คาใชจายตางๆในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เชน คาธรรมเนียมตางๆที่
ธนาคารเรียกเก็บ คาอากรแสตมป คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร คาสมุดเช็ค ตามที่จายจริง (ถามี)
10. คาธรรมเนียมสําหรับการใชบริการทดรองจายเงิน เพื่อชําระราคาหลักทรัพยลวงหนาจาก global custodian สําหรับกรณีการ
ลงทุนในตางประเทศ และคาใชจายที่เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) ตามที่จายจริง
11.คาใชจายที่เกี่ยวของกับการใชหรืออางอิงดัชนีหลักทรัพยเครื่องหมายการคา และ/หรือเครื่องหมายบริการของ
ตลาดหลักทรัพยและ/หรือของผูคํานวณและประกาศดัชนี (Index Provider)รวมถึงคาใชจายที่เกี่ยวของกับการเขาถึงขอมูลที่เปน
สวนประกอบของดัชนีผานชองทางตางๆ อาทิ เชน Bloomberg เปนตน
12.คาใชจายในการจัดทํา คาพิมพ และคาแปลหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน แบบฟอรมคําขอใชบริการกองทุนเปด คําสั่งซื้อหนวย
ลงทุน คําสั่งขายคืนหนวยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบ
อื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบใหดําเนินการได ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถามี) รายงานการ
ถือหนวยลงทุน และแบบฟอรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน รวมถึงคาใชจายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของกองทุนเปน
ภาษาตางประเทศ
13.คาใชจายในการจัดทํา คาพิมพ และคาใชจายในการนําสงหนังสือบอกกลาว ประกาศซึ่งรวมถึงการลงประกาศตางๆ ในหนังสือพิมพ
รายวัน รายงานตางๆ หรือขาวสารถึงผูถือหนวยลงทุนและบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับ กองทุนที่บริษัทจัดการจัดทําขึ้นหรือมีหนาที่จัดทําขึ้น
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด
14. คาใชจายในการจัดตั้งและเก็บรักษาฐานขอมูลและสถิติขอมูลของผูถือหนวยลงทุน
15.คาธรรมเนียมหรือคาใชจายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุน รวมถึงคาใชจายในการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปน
กองทุนรวม เชน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
16.คาใชจายอันเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแกไขโครงการ คาไปรษณียากรสําหรับหนังสือโตตอบกับผูถือหนวยลงทุน คาใชจายใน
การจัดประชุมผูถือหนวยลงทุนฯลฯ
17.คาใชจายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถามี)
ทั้งนี้ คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุน ใหรวมถึงคาธรรมเนียมและคาใชจายที่เกี่ยวของกับการลงทุนหรือมีไวซึ่ง
หลักทรัพยหรือทรัพยสินที่กองทุนลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ
คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมขางตนรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว
8.3 คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end fee)
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 0.5 ของมูลคาซื้อขาย
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end fee)
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end fee) : ไมมี
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switching in)
อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจากกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการ
เดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น
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ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา :
รายละเอียดเพิ่มเติม :

อัตราเดียวกับคาธรรมเนียมการขาย (Front-end fee)

โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนกับผูลงทุนแตละกลุมหรือแตละประเภทของ ผูลงทุนไมเทากัน
รวมถึงขอสงวนสิทธิในการแกไข ยกเลิก หรือเพิ่มเติมการคิดคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผู
ถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ การแกไขตองเปนไปตามประกาศสํานักงานกําหนด และบริษัทจัดการจะแจงรายละเอียดใหผูลงทุน
ทราบในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญของกองทุน
หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกลาวขางตน บริษัทจัดการจะแจงใหทราบโดยติดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุก
แหงของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ใชเปนสถานที่ในการ
ซื้อขายหนวยลงทุน (ถามี) หรือที่เว็บไซตของบริษัทจัดการ
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switching out)
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switching out) : ไมมี
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : มี
คาธรรมเนียม : 5.0 บาท
ตอหนวยลงทุน : 1000.0 หนวย
หรือเศษของ : 1000.0 หนวย
คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : มี
ฉบับละ : 50.0 บาท
คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่น : ไมมี
-

รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน) :

8.4 วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม
การคํานวณคาธรรมเนียมการจัดการกองทุน คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนและคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน จะคํานวณ
ทุกวันโดยใชมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ ผูดูแลผลประโยชนและ
นายทะเบียน ณ วันที่คํานวณ ของกองทุนในแตละวันเปนฐานในการคํานวณและจะเรียกเก็บจากกองทุนเปนรายเดือน
การคํานวณคาใชจายอื่นๆตามขอ 1 โดยกองทุนจะทยอยตัดจายคาโฆษณาตามระยะเวลาของประโยชนที่ไดรับ หรือบริษัทจัดการจะ
พิจารณากําหนดระยะเวลาที่ใชในการตัดจายที่เหมาะสม โดยระยะเวลาดังกลาวจะไมเกิน 1 ปนับตั้งแตวันที่เกิดคาโฆษณานั้น
การคํานวณคาใชจายอื่นๆตามขอ ขอ 2 ถึง 6 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีคาใชจายเกิดขึ้นตามจํานวนที่จายจริง และในทางบัญชีจะ
ตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนครั้งเดียวทั้งจํานวน ยกเวนคาใชจายตามขอ ขอ 3 โดยในทางบัญชีจะตัดจายเปนคาใชจายกองทุน
เปนรายวันโดยเฉลี่ยเทากันทุกวันตามระยะเวลาในรอบบัญชี
สําหรับคาใชจายอื่นๆตามขอ 7 ถึง 17 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีคาใชจายเกิดขึ้นตามจํานวนที่จายจริง โดยในทางบัญชีจะตัดจาย
เปนคาใชจายกองทุนเปนรายวันโดยเฉลี่ยเทากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะไดรับประโยชนจากคาใชจายนั้นๆ ทั้งนี้การตัดจายคาใช
จายดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
สําหรับคาใชจายอื่นๆตามขอ 10 ในสวนคาใชบริการทดรองจายเงินเพื่อชําระราคาหลักทรัพยลวงหนาจากglobal custodian
สําหรับกรณีการลงทุนในตางประเทศ และคาใชจายที่เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (failed trade) นั้นจะเรียกเก็บจากกองทุนรวม
ตามที่จายจริง
8.5 การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
1. ในกรณีที่บริษัทจัดการไดดําเนินการลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามที่ไดระบุไวในโครงการ บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลเรื่อง
ดังกลาวใหผูลงทุนทราบอยางทั่วถึงดวยวิธีการที่เหมาะสมภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่มีการลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดัง
กลาว เชน เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือจัดใหมีขอมูลเรื่องดังกลาวไว ณ สถานที่ในการซือขายหนวยลงทุนทุก
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แหงของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) เปนตน
การลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใหแตกตางไปจากโครงการใหถือวาสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบการแกไข
เพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกลาวเมื่อบริษัทจัดการไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว
2. กรณีที่บริษัทจัดการจะเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย แตไมเกินอัตราสูงสุดตามที่ระบุไวในโครงการ บริษัทจัดการจะ
เปดเผยขอมูลเรื่องดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้น โดย
ติดประกาศดังกลาวไวที่ที่ทําการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และประกาศทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ
หรือชองทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด
3. กรณีที่บริษัทจัดการจะเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเกินอัตราสูงสุดของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามที่ระบุไวใน
โครงการ ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลายอนหลัง 1 ป นับแตวันที่บริษัทจัดการจะขึ้นคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาว บริษัจัดการจะ
ดําเนินการ ดังตอไปนี้
3.1 กรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นไมเกินกวาอัตรารอยละ 5 ของอัตราขั้นสูงสุดดังกลาว บริษัทจัดการจะแจง
ใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วันกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นดังกลาว โดยติดประกาศดังกลาวไวที่
ที่ทําการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และประกาศในทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือชองทางอื่นใดที่
บริษัทจัดการกําหนด
3.2 กรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นเกินกวาอัตรารอยละ 5 ของอัตราขั้นสูงสุดดังกลาว บริษัทจัดการตองได
รับมติพิเศษ
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง ตามขอ 3 บริษัทจัดการจะตองแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแตวัน
เปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาว
9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุนรวม
- การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน (suspension of
dealings)
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการไดสูงสุดไมเกิน (วันทําการ) : 5
เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุ
สมผลวา จําเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกําหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
(suspension of dealings) ไดดวยเหตุอื่นใดดังตอไปนี้ ซึ่งไมเกินกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กําหนด
1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุนเฉพาะราย เนื่อง
จากปรากฏขอเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
(1) การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไมวาจะเปน
กฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ
(2) การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
(3) การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระสําคัญ
2.อยูในระหวางดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตนอันเนื่องมา
จาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย วาดวยการดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนสวนบุคคล การเปน
นายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญา
ซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ
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3.อยูในระหวางดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลวมีความเชื่อโดยสุจริต
และสมเหตุสมผลวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเปนประโยชนตอผูถือหนวย
ลงทุนโดยรวม
(ก) มีการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิในชวงระยะเวลา 5 วันทําการ ซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวา 2 ใน 3
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เปนกองทุนรวมที่มีกําหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนชวง
(interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหนวยลงทุน ใหพิจารณาจากเฉพาะในชวงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปดให
รับซื้อคืนหนวยลงทุนเทานั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมดําเนินการตามขอ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลวาการเลิกกองทุนรวมจะไมเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยูเนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพยสินคงเหลือ ที่มี
คุณภาพและมีสภาพคลองอยางเพียงพอ และผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยูจะไมไดรับผลกระทบจากการขายคืนนั้น
10. กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนและราคาหนวยลงทุน : คํานวณของทุกสิ้นวันทําการ
และประกาศภายในวันทําการถัดไป
รายละเอียดเพิ่มเติม :

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
การคํานวณมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยหรือตราสารที่เสนอขายในตางประเทศ ที่มีการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน บริษัท
จัดการจะใชหลักการโดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหลักการวิธีการคํานวณภายใตความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชน โดยไมถือวาเปนการแกไข
โครงการ
2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของ
กองทุนเปด ตามระยะเวลาดังตอไปนี้
(2.1) คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนทุกสิ้นวันทําการ และคํานวณราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุนทุกสิ้นวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ทั้งนี้ ในการคํานวณราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ใหบริษัทจัดการใช
มูลคาหนวยลงทุนของสิ้นวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนนั้นเปนเกณฑในการคํานวณราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
(2.2) ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ของวันทําการสุดทายของเดือน ภายในวันทําการถัดไป
(2.3) ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของ วันทําการซื้อขายหนวย
ลงทุนลาสุด ภายในวันทําการถัดไป
ในกรณีที่ไมสามารถจัดหาอัตราแลกเปลี่ยนตามที่กําหนดในขางตนไดอยางเหมาะสม บริษัทจัดการอาจนํา อัตราแลกเปลี่ยนอื่นใดตามที่
บริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนตกลงรวมกันมาใชแทนโดยอนุโลม
มูลคาหนวยลงทุน หมายถึง มูลคาทรัพยสินสุทธิที่เปนสกุลเงินบาทหารดวยจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทําการ
ซื้อขายลาสุดกอนหนาวันที่คํานวณนั้น
มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ประกาศขางตน ตองไดรับการรับรองโดยผู
ดูแลผลประโยชน
ในกรณีที่การประกาศไดกระทําการผานระบบเผยแพรขอมูลมูลคาหนวยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือชองทางอื่นที่
สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนภายในสองวันทําการถัดไป
การประกาศขางตน บริษัทจัดการจะประกาศ ผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการและปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของ
บริษัทจัดการ และจัดใหมีประกาศดังกลาวไว ณ สถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุน
(ถามี)
ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง บริษัทจัดการจะดําเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กําหนดในประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนและหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยวาดวยเรื่องการดําเนินการในกรณี
ที่มูลคาหนวยลงทุนหรือราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง
ในกรณีที่ไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน เนื่องจากมีเหตุจําเปนและสมควรที่อยูนอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุ
ดังกลาวสงผลใหบริษัทจัดการไมไดรับขอมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพยสินที่กองทุนลงทุน หรือไมสามารถคํานวณหรือประกาศมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืน หนวยลงทุนได บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทาง
ปฏิบัติใหผูถือหนวยลงทุนทราบผานชองทาง ที่เขาถึงไดงายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได
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ขอผูกพัน
กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสทสปริง ตราสารหนี้ 2YBA หามขายผูลงทุนรายยอย TMB
EASTSPRING Fixed Income 2YBA Fund (not for retail investor)
บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนอีสทสปริง (ประเทศไทย) จํากัด

กองทุนเปดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี 2YBA ห้ามขายผูล
้ งทุนรายย่อย

ขอผูกพัน
1. บริษัทจัดการ
ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนอีสทสปริง (ประเทศไทย) จํากัด
ที่อยู (ภาษาไทย) :
เลขที่ 944 อาคารมิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร ชั้นที่ 9 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ที่อยู (ภาษาอังกฤษ) :
No.944 MITRTOWN OFFICE TOWER, 9TH FLOOR, RAMA 4 ROAD WANG MAI, PATHUM WAN, Bangkok 10330
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
ในการจัดการกองทุน บริษัทจัดการมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังตอไปนี้
(1) การบริหารกองทุน
ก) ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสินซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนครั้งแรก
ข) จัดการกองทุนใหเปนไปตามที่ระบุไวในโครงการที่ไดรับอนุมัติ ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการและผูถือหนวยลงทุนอยาง
เครงครัด
ค) นําเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพยตางๆ และซื้อขาย จําหนาย สั่งโอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หลักทรัพยที่ลงทุนไวนั้นตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายและตามวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนของโครงการที่ไดรับ
อนุมัติ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนหลัก
ง) ดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
จ) ดําเนินการเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนที่ขายไดแลว หรือยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทําการที่ 2 นับตั้งแตวันถัดจากวันทําการ
ซื้อขายหนวยลงทุนจํานวนนั้นแลวแตกรณี
ฉ) แจงการแกไขเพิ่มเติม จํานวน และมูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดของกองทุน ณ วันทําการสุดทายของทุกเดือน ใหแกสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในวันที่ยี่สิบของเดือนถัดไป
ช) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในโครงการ เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน
ซ) เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหุนหรือหลักทรัพยอยูเทาที่จําเปน เพื่อรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
ฌ) เปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีจัดการกองทุนภายใต รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมขอ 19 ภาย
ใตหัวขอการขอมติของผูถือหนวยลงทุน และวิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ
ญ) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําการได ภายในขอบเขตของกฎหมาย
ฎ) จัดการรับซื้อคืนหนวยลงทุนทั้งหมดจากผูถือหนวยลงทุนรายใดที่ถือหนวยลงทุนในบัญชีกองทุนใดมีมูลคาตามที่ระบุไวในโครงการและ
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุน
ฏ) สั่งผูดูแลผลประโยชนใหสงมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหนายจายโอนหลักทรัพย ตลอดจนชําระราคาคาหลักทรัพย และเบิกจายเงิน
ของกองทุนสําหรับคาใชจายในการดําเนินงานของกองทุนภายใตรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมขอ 15.2 ภายใตหัวขอคาธรรมเนียม
และคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
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ฐ) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหบรรลุซึ่งวัตถุประสงคของกองทุน และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนภายใตขอบเขต หนาที่ และ
ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ จะตองไมขัดตอกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ฑ) ปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่จะมีแกไขเพิ่มเติมตอไปที่กําหนดใหเปนหนาที่ของบริษัทจัดการ
(2) การรับและจายเงินของกองทุน
ก) จัดใหมีการรับและจายคาธรรมเนียม คาใชจาย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและใหแกผูถือหนวยลงทุนและกองทุน ใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดการของกองทุนตามที่กําหนดไวในสวนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมขอ 15 ภายใตหัวขอคาธรรมเนียม
และคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
ข) ไดรับคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน คาตอบแทนในการจัดการกองทุนและคา
ธรรมเนียม คาใชจายและ/หรือเงินตอบแทนอื่นใด ตามอัตราที่กําหนดไวในสวนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมขอ 15 ภายใตหัวขอ
คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
ค) จัดใหมีบริการทดรองจายเงินเพื่อชําระราคาหลักทรัพยลวงหนาจากผูรับฝากทรัพยสินตางประเทศ ณ วันชําระราคา สําหรับกรณีการ
ลงทุนในตางประเทศ ทั้งนี้ คาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการทําธุรกรรมของผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศดังกลาว ถือเปนคาใชจายของ
กองทุนรวมตามที่กําหนดไวในสวนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมขอ 15 ภายใตหัวขอคาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจาก
กองทุนรวมและผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
(3) การแตงตั้งบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อการจัดการกองทุน
ก) จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชน
ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุน และแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผูดูแลผล
ประโยชนที่กําหนดไวในสวนขอผูกพันขอ 2 ภายใตหัวขอผูดูแลผลประโยชน ทั้งนี้ โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กอน
ข) แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ค) จัดใหมีผูสอบบัญชีของกองทุนที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามหลักเกณฑแหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต เรื่อง
หลักเกณฑการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย
ง) แตงตั้งผูชําระบัญชีกองทุน ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อยุติหรือเลิกกองทุน
จ) แตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
ฉ) แตงตั้งและถอดถอนที่ปรึกษา (ถามี) ที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของบริษัทจัดการ โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(4) การดําเนินการอื่นๆ
ก) ออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุน
ข) เพิ่มหนวยลงทุน อันเนื่องมาจากการซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือยกเลิกหนวยลงทุนอันเนื่องมาจากการขายคืนหนวย
ลงทุนของผูสั่งขายคืนหนวยลงทุนใน 2 วันทําการถัดจากวันทําการซื้อขายนั้น
ค) จัดการรับซื้อคืนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนรายใดในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนนั้นๆ ขายคืนหนวยลงทุนเกินกวาจํานวนหนวย
ลงทุนหรือมูลคาหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนตามที่ระบุเงื่อนไขไวในสวนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมขอ 7 ภายใตหัวขอการ
รับซื้อคืนหนวยลงทุน
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ง) ปดบัญชีกองทุนของผูถือหนวยลงทุนที่มิไดทําการซื้อขายหนวยลงทุนและไมมีหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในสวนรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวมขอ 7 ภายใตหัวขอการรับซื้อคืนหนวยลงทุน คงเหลืออยูในบัญชีกองทุน
จ) จัดใหมีการฝากทรัพยสินของกองทุนไวกับผูดูแลผลประโยชน
ฉ) จัดใหมีการเก็บรักษาไวซึ่งทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ช) จัดทํารายงานทุกรอบปบัญชี เพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุน ของรอบปบัญชี และสงรายงานดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแตวันสิ้นปบัญชี โดยรายงานดังกลาวตองแสดงขอมูลตาม
ที่ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กําหนด ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเลือกจัดทําและสงรายงานตามขอ ช) ตามปปฏิทิน ให
ระยะเวลาการสงรายงานเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปบัญชีขยายเปนภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นปบัญชี
ทั้งนี้ มิใหนําความในวรรคหนึ่ง มาใชบังคับกับกรณีกองทุนเลิกตามที่กําหนดไวในสวนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมขอ 20 ภายใต
หัวขอขอกําหนดอื่นๆ โดยเหตุการณดังกลาวไดเกิดขึ้น กอนหรือในวันที่ครบกําหนดจัดทํา หรือจัดสงรายงานดังกลาว
ซ) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปบัญชีหรือปปฏิทิน เพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนของรอบระยะเวลาหกเดือนนั้น
และสงรายงานดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต
วันสิ้นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกลาว ทั้งนี้ รายงานดังกลาวตองแสดงขอมูลอยางนอยตามที่ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดทําและสงรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปบัญชี ใหบริษัทจัดการไดรับยกเวนไมตองจัดทําและสงรายงานดัง
กลาวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสําหรับรอบปบัญชีนั้น
ณ) การจัดใหมีรายงานของรอบระยะเวลาลาสุดตามขอ ฉ) และ ช) โดยเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูถือหนวยแจง
ความประสงคใหจัดสงรายงานดังกลาว บริษัทจัดการจัดสงรายงานดังกลาวในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพหรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ญ) จัดทําหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนใหมใหเปนปปจจุบันทุกรอบปบัญชี และจัดสงใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60
วันนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นปบัญชีนั้น
ฎ) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนเปดตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียคาธรรมเนียมตาม
อัตราที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ในกรณีที่หลักฐานดังกลาวสูญหายหรือถูกทําลาย
ฏ) จัดทํารายงานการซื้อขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเปนรายวัน และจัดสงใหผูดูแลผลประโยชนภายในทุกสิ้น
วันทําการนั้น
ฐ) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปนรายวัน และจัดสงใหผูดูแลผลประโยชนภายในทุกสิ้นวันทําการนั้น
ฑ) จัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยและ/หรือทรัพยสินอื่นที่มีมูลคาเกินอัตราสวนที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ่งมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดหลักทรัพยมาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด พรอมทั้งวันที่หลักทรัพยมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงใหผูดูแลผลประโยชนทราบภายใน 3 วันทําการ
นับแตวันถัดจากวันที่หลักทรัพยและ/หรือทรัพยสินอื่นนั้นมีมูลคาเกินอัตราที่กําหนด เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดเปนอยางอื่น
ฒ) ดําเนินการเลิกกองทุนตามที่กําหนดไวในสวนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม ขอ 20 ภายใตหัวขอขอกําหนดอื่น ๆ
ณ) จัดสงขอมูลจํานวนผูถือหนวยลงทุน หรือดําเนินการใหนายทะเบียนหนวยลงทุนจัดสงขอมูลจํานวนผูถือหนวยลงทุนใหผูดูแลผล
ประโยชนทราบตามเวลาที่ตกลงกัน
ด) เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเปนรายเดือนทางเว็บไซตของ
บริษัทจัดการภายใน 15 วันนับแตวันสุดทายของแตละเดือน พรอมทั้งจัดพิมพขอมูลจากเว็บไซตใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน
15 วันนับแตวันที่มีการเปดเผยดังกลาว
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ต) จัดสงขอมูลการลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนาตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ใหผูดูแลผลประโยชนภายใน 5 วัน
ทําการนับแตวันที่มีการลงทุนหรือไดมาซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา
ถ) สิทธิอื่นใดตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ท) ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อใหบรรลุซึ่งวัตถุประสงคของกองทุน และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนภายใตขอบเขต หนาที่และ
ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั้งที่มีอยูในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมในอนาคต
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามขอผูกพัน โครงการจัดการกองทุน กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจตลาดหลักทรัพยแหงกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ในกรณีที่ขอกําหนดในขอผูกพันหรือโครงการ
จัดการกองทุนรวมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนไดดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุน ไดปฏิบัติใหเปนไปตามขอผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแลว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไมวาโดยคําสั่งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมตองดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมเขาทําหนาที่ตอไปได
ซึ่งรวมถึงการสงมอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหแกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไมวาโดยคําสั่งของสํานักงานหรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมตองดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมเขาทําหนาที่ตอไปไดซึ่ง
รวมถึงการสงมอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหแกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม
2. ผูดูแลผลประโยชน
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู :
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราที่กําหนดไวตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนขอ 15 ภายใต
หัวขอคาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
(2) บอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุน ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญา ทั้งนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.
หนาที่และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน
(1) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุน รับเงินตาง ๆ ที่กองทุนจะพึงไดรับจากการจัดตั้งและดําเนินงานของกองทุน เชน เงิน
จองซื้อหนวยลงทุน เงินปนผล และดอกเบี้ยจากหลักทรัพยเงินไดจากการจําหนาย และเงินอื่นใดของกองทุน และนําเขาไวในบัญชีเงินฝาก
และ/หรือบัญชีทรัพยสินของกองทุน
(2) จัดใหมีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จําหนาย สงมอบ และโอนหลักทรัพยตางๆ ซึ่งเปนทรัพยสินของกองทุนตลอดจนรับชําระหรือชําระ
ราคาคาหลักทรัพยดังกลาว ทั้งนี้ใหเปนไปตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(3) จายเงิน หรือโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของกองทุน เพื่อเปนคาใชจายตางๆของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการ
จะแจงใหผูดูแลผลประโยชนทราบลวงหนาตามสมควร
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(4) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเขาประชุมผูถือหุนการรับเงินปนผล และดอกเบี้ย การจอง
หลักทรัพยเพิ่มทุน การเปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลตอการถือครองหลักทรัพยของกองทุน โดยทันทีที่ผู
ดูแลผลประโยชนไดรับขาวเปนลายลักษณอักษรจากตลาดหลักทรัพย หรือศูนยซื้อขายหลักทรัพย
(5) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบเปนหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพยที่จะตองปดโอน หรือกําลังอยูในระหวางทําการปดโอนในชื่อ
ของกองทุน เพื่อประโยชนในการเขาประชุมผูถือหุน รับเงินปนผล ดอกเบี้ย และอื่นๆ
(6) จัดทํารายงาน และบัญชี ดังตอไปนี้ และสงใหแกบริษัทจัดการ
6.1 รายงานเปนลายลักษณอักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจําหนายหลักทรัพย การรับเงินปน
ผล ดอกเบี้ย และอื่นๆ
6.2 จัดทําบัญชี และรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนที่รับฝากไว
6.3 จัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุน
6.4 จัดทํารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของกองทุน
(7) รับรองความถูกตองในการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคารับซื้อคืน และราคาขายหนวยลงทุนของ
กองทุน และการคํานวณหนวยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุน และจํานวนหนวยลงทุนที่ลดลงจากการขาย
คืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน ที่บริษัทจัดการไดคํานวณไว และสงใหผูดูแลผลประโยชนรับรอง เมื่อเห็นวาถูกตองแลว
(8) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนตามราคาที่เปนธรรมในกรณีที่วิธีการคํานวณมูลคา
ทรัพยสินตามปกติทําใหมูลคาทรัพยสินไมเหมาะสมกับสภาวการณในขณะคํานวณมูลคาหรือกรณีที่เปนทรัพยสินอื่นนอกจากที่กําหนดไวใน
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(9) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการในการที่บริษัทจัดการไมสามารถรับซื้อคืนหนวยลงทุนจํานวนทั้งหมดในวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ที่ผูถือหนวยลงทุนไดมีคําสั่งขายคืนไว ซึ่งจํานวนขายคืนดังกลาวคิดเปนจํานวนที่เกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหนวยลงทุนที่ขายไดแลว
ทั้งหมดในวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนวันใดๆ
(10) ใหความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการเพื่อประกอบกับขอมูลอื่นๆที่บริษัทจัดการเปนผูจัดหาในการจัดทํารายงานทุก
รอบปบัญชี และสงใหบริษัทจัดการภายใน 30 วันนับแตวันสิ้นปบัญชีนั้น และทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปบัญชีหรือปปฏิทิน และสงให
บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับแตวันสิ้นรอบนั้น
(11) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติการใหเปนไปตามโครงการจัดการกองทุน ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกลาวและที่จะมีแกไขเพิ่มเติมตอ
ไปที่กําหนดใหเปนหนาที่ของบริษัทจัดการโดยเครงครัด หากบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามใหแจงบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัท
จัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุน หรือไมปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 125 ผูดูแลผลประโยชนจะทํา
รายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวโดยละเอียด และสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูถึง
เหตุการณดังกลาว
(12) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท
จัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คาใชจายในการฟองรอง
บังคับคดี เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนใหเรียกรองจากทรัพยสินของกองทุน
(13) ผูดูแลผลประโยชนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไวโดยเครงครัด
(14) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการ เมื่อเลิกโครงการแลว หนาที่ผูดูแลผลประโยชนจะสิ้นสุดเมื่อผูชําระบัญชีไดจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในชวงระยะเวลาที่การชําระบัญชียังไมสิ้นสุด ผูดูแลผลประโยชนจะปฏิบัติหนาที่ตางๆ ดังนี้
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14.1 รับฝากทรัพยสินของกองทุนจนกวาจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
14.2 ดูแลและตรวจสอบใหผูชําระบัญชีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535ในกรณีที่ผูชําระบัญชีกระทํา
การหรืองดเวนกระทําการตามมาตราดังกลาว ผูดูแลผลประโยชนจะรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยไมชักชา
(15) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดเปนสมาชิกศูนยรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศที่บริษัทจัดการประสงคจะลงทุนในหรือมีไวซึ่ง
หลักทรัพยนั้น ใหผูดูแลผลประโยชนแตงตั้งผูรับฝากทรัพยสินอื่นซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดเปนตัวแทนในการทําหนาที่รับฝากหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน โดยผูดูแลผลประโยชนตองแจงการแตงตั้งตัวแทนดัง
กลาวใหบริษัทจัดการทราบกอนที่จะนําทรัพยสินของกองทุนไปเก็บรักษาไวที่ตัวแทนนั้นดวย
(16) ดูแลการดํารงจํานวนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนใหเปนไปตามโครงการและตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ใน
กรณีที่จํานวนผูถือหนวยลงทุนไมเปนไปตามที่กําหนดในโครงการหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการมิไดดําเนิน
การตามประกาศและโครงการดังกลาว ผูดูแลผลประโยชนจะทํารายงานสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
(17) รับรองกรณีการแกไขเพิ่มเติมโครงการที่มีลักษณะเปนการใหประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุน หรือเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย
และหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจขอรับความเห็นชอบการแกไข
เพิ่มเติมโครงการดังกลาวจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได โดยการยื่นคําขอเปนหนังสือพรอมทั้งรายละเอียดของโครงการที่แกไข
เพิ่มเติมแลวและคํารับรองดังกลาวของผูดูแลผลประโยชน
เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรับคําขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถวนถูกตองตามวรรคหนึ่งใหถือวาสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ใหความเห็นชอบใหแกไขเพิ่มเติมโครงการได
(18) รับรองผลการนับมติในการแกไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผูถือหนวยลงทุน ในกรณีมติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมเกินรอยละ
55 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ โดยบริษัทจัดการมีหนาที่สงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการ
นับมติใหแกผูดูแลผลประโยชน
(19) ดําเนินการอื่นๆตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน ทั้งนี้ตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม และตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนาที่ดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู
ดูแลผลประโยชน ผูดูแลผลประโยชนรายเดิมมีหนาที่ดําเนินการตามที่จําเปน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรายใหม สามารถปฏิบัติหนาที่ตอไป
ได ซึ่งการดําเนินการดังกลาวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกตอง และครบถวนของสิ่งที่สงมอบใหผูดูแลผลประโยชน
รายใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน
ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนกระทําการ งดเวนกระทําการ หรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ในการดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ผูถือ
หนวยลงทุนอาจใชสิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในการ
ฟองรองบังคับคดีกับผูดูแลผลประโยชนเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงได
ผูดูแลผลประโยชนตองไมกระทําการอันเปนการขัดกับผลประโยชนของกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนไมวาการกระทํานั้นจะเปนไปเพื่อ
ประโยชนของผูดูแลผลประโยชนเองหรือประโยชนของผูอื่น เวนแตเปนการเรียกคาตอบแทนในการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนหรือเปน
การดําเนินการในลักษณะที่เปนธรรม และไดเปดเผยขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนทราบกอนอยางเพียงพอแลว โดยผูถือหนวยลงทุนที่ไดทราบ
ขอมูลดังกลาวมิไดแสดงการคัดคาน
ในกรณีที่การดําเนินการใดตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมดําเนินการขอมติใหผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจ
ดําเนินการตามที่จําเปน เพื่อขอมติของผูถือหนวยลงทุนได
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน :
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือทั้งหมดดังตอไปนี้ ทั้งนี้โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน
(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่ง มีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนโดยบอกกลาวใหอีก
ฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน
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(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดตกลงไว ผูดูแลผลประโยชนหรือ
บริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไม
นอยกวา 30 วัน
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื่นใดอันจะมีผลเปนการเพิ่ม
ภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชนมากเกินกวาภาระหนาที่ที่คาดหมายไดตามสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน และผูดูแลผลประโยชนไม
ประสงคจะรับหนาที่ดังกลาว ผูดูแลผลประโยชน มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนไดโดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบ
ลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน
(4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติโดยเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่ง ของจํานวนหนวยที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของกองทุน เรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน
(5) ในกรณีผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทุนหรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ กับกองทุนไปเปดเผย หรือใชในทางที่
กอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายตอกองทุนหรือกอใหเกิดประโยชน แกผูดูแลผลประโยชนเอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้ง
ผูดูแลประโยชนได ทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญาจะตองบอกกลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 15 วัน
(6) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติขอหนึ่งขอใดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัติของผูดูแลผล
ประโยชนของกองทุน ผูดูแลผลประโยชนจะตองจัดการแกไขใหถูกตองภายใน 15 วัน นับแตวันที่บริษัทจัดการรับรูหรือรับทราบเหตุการณ
ดังกลาว หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดทําการแกไขใหถูกตองภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว และบริษัทจัดการจะแจงการแกไขดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วัน ทําการนับแต
วันที่ไดแกไขเสร็จสิ้นหากผูดูแลผลประโยชนมิไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแล
ผลประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับ แตวันที่ครบกําหนดเวลาใหแกไข เมื่อไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. แลว บริษัทจัดการ จะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนผูดูแลผลประโยชนเดิมโดยพลัน
ถาการเปนผูดูแลผลประโยชนสิ้นสุดลง ผูดูแลผลประโยชนจะตองจัดการโอนทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนนั้นใหแกผู
ดูแลผลประโยชนรายใหม หรือตามคําสั่งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดถึงการดําเนินการอื่นใดที่จําเปนเพื่อ
ใหการโอนทรัพยสินและเอกสารทั้งหลายเปนไปโดยเรียบรอยและภายในเวลาอันสมควรที่สามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง
ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวม หรือผูถือหนวยลงทุนที่ไมเขาขอยกเวนใหกระทําได
หากเปนกรณีที่มีนัยสําคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได
สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู : เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎรบูรณะ แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ
กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1996-7
และ/หรือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ หนวยงานอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต และ/หรือ
ศูนยรับฝากหลักทรัพยตางประเทศอื่น เชน Euroclear, Clearstream Banking เปนตน และ/หรือ ผูรับฝากหลักทรัพยตางประเทศอื่น รวม
ถึงระบบอื่นใดที่เกี่ยวของ ที่บริษัทจัดการและ/หรือผูดูแลผลประโยชนแตงตั้งขึ้นเพื่อเก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศ
ทั้งนี้ หากผูดูแลผลประโยชน และ/หรือ สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม มีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู หมายเลขโทรศัพท หมายเลข
โทรสาร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาวในโครงการ โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว
และบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยประกาศในทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือชองทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด
และบริษัทจัดการ จะแจงใหสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ
3. นายทะเบียนหนวยลงทุน
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนอีสทสปริง (ประเทศไทย) จํากัด
ที่อยู :
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เลขที่ 944 อาคารมิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร ชั้นที่ 9 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
4. ผูจัดจําหนาย : 5. ผูดูแลสภาพคลอง (Market Maker) : 6. ผูลงทุนรายใหญ (Participating Dealer) : 7. ที่ปรึกษาการลงทุน : 8. ที่ปรึกษากองทุน : 9. ผูประกัน : 10. ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) : 11. คณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน : 12. Prime Broker : 13. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน
สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ ทั้งนี้ใหเปนไปตามหัวขอ “การรับซื้อคืนหนวย
สิทธิในการรับเงินปนผล :
ไมมีจายปนผล
สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :
ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดตามปกติ แตทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนไมอาจโอนหนวยลงทุนใหกับหรือเพื่อประโยชนกับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมีถิ่นฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐ
อเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผูถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหางหุนสวน เปนตนซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กลาว
3) หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผูลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือสงคําสั่งเกี่ยวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการหรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหนวยลงทุนดังกลาวใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผูลงทุนที่ใชตัวแทนหรือผูจัดการที่ตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกลาว
5) กองทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ1 –4
ดังนั้น บริษัทจัดการจะไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน หากการโอนนั้นเปนการโอนหรือจําหนายใหกับหรือเพื่อประโยชนกับผูลงทุนที่มี
ลักษณะดังกลาวขางตน
ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะโอนหนวยลงทุนจะตองชําระคาธรรมเนียมการโอนตามที่ระบุไวในตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
ขอ 15 ยกเวนการโอนเปลี่ยนมือหนวยลงทุนเฉพาะในกรณีดังตอไปนี้ จะไมตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน
ก) กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนโอนหนวยลงทุนใหบิดา มารดา บุตร และคูสมรสของผูถือหนวยลงทุน
ข) กรณีที่เปนการโอนหนวยลงทุนตามคําสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย
ค) กรณีที่เปนการโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมใหกับทายาทหรือผูรับผลประโยชนตามพินัยกรรม
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ง) กรณีที่เปนการโอนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนชื่อเดียวกันในเลขที่บัญชีอื่น
วิธีการขอโอนหนวยลงทุน
ผูโอนและผูรับโอนจะตองมายื่นคําขอโอนหนวยลงทุนดวยตนเองที่นายทะเบียนหนวยลงทุน ในกรณีที่ผูรับโอนยังไมเคยมีบัญชีกองทุนกับ
บริษัทจัดการมากอน ผูรับโอนจะตองดําเนินการขอเปดบัญชีกองทุนตามวิธีการที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (Q&A) หัวขอ
วิธีการสั่งซื้อหนวยลงทุน และยื่นตอนายทะเบียนหนวยลงทุนพรอมกับคําขอโอนหนวยลงทุน
ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมขอ 15 ในวันที่
ยื่นคําขอโอนหนวยลงทุน หลังจากที่ไดรับคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนจากผูโอนแลว นายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบหลักฐานการ
รับคําขอโอนหนวยลงทุนใหแกผูโอนไวเปนหลักฐาน
ทั้งนี้ นายทะเบียนจะจัดสงใบยืนยันการโอน ใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษี (ถามี) ใหกับผูขอโอนโดยทางไปรษณียภายใน 4 วันทําการถัด
จากวันที่นายทะเบียนไดทําการโอนหนวยลงทุนเสร็จสมบูรณ หากบริษัทจัดการไมไดรับการทักทวงใดๆจากผูถือหนวยภายใน 7 วันทําการ
นับจากวันที่ทํารายการที่ระบุไวในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือวาการทํารายการดังกลาวถูกตองแลว
สิทธิของผูรับโอนในฐานะเปนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกชื่อผูรับโอนหนวยลงทุนใน
สมุดทะเบียนหนวยลงทุนแลว ซึ่งนายทะเบียนหนวยลงทุนจะทําการโอนหนวยลงทุนจากผูโอนไปยังผูรับโอนภายใน 15 วันนับแตวันรับคํา
ขอโอนหนวยลงทุน ทั้งนี้ ผูรับโอนมีหนาที่จะตองมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนตามกําหนดเวลาที่นายทะเบียนหนวยลงทุน
นัดหมาย
ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน :
1.ผูถือหนวยลงทุนไมอาจโอนหนวยลงทุนใหกับหรือเพื่อประโยชนกับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมีถิ่นฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา
(ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือผูถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคลรวมถึงบริษัท หรือหางหุนสวน เปนตนซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกลาว 3)หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งใน และ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู
ลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือสงคําสั่งเกี่ยวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหนวยลงทุนดังกลาวใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผูลงทุนที่ใชตัวแทนหรือผูจัดการที่ตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกลาว 5) กอง
ทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ1 – 4
ดังนั้น บริษัทจัดการจะไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน หากการโอนนั้นเปนการโอนหรือจําหนายใหกับหรือเพื่อประโยชนกับผูลงทุนที่มี
ลักษณะดังกลาวขางตน
2.บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนอื่นที่มิใช “ผูลงทุนที่มิใชรายยอย หรือผูมีเงินลงทุนสูง” เวนแต
เปนกํารโอนทางมรดก ซึ่งเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีจัดการ ซึ่งเปนไปตามหัวขอ "การขอมติของผูถือหนวยลงทุน และ
วิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ" ในสวนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม และในกรณีที่มีผูถือหนวย
ลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของ
บัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน (Omnibus Account) ตองไมนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนนั้นในสวนที่เกินกวาหนึ่งในสาม
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ทั้งนี้ เปนไปภายใตหัวขอ "การขอมติของผูถือหนวยลงทุน และวิธีการแกไขโครงการจัดการ
กองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ" ในสวนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนหรือสับเปลี่ยนไปกองทุนอื่นภายใตการจัดการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุน ตามที่ระบุไวในสวน
ขอผูกพันตามขอ 22 ภายใตหัวขอการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ
เปนผูชําระบัญชี โดยจะไดดําเนินการใหมีการจําหนายทรัพยสินของกองทุน ชําระภาระหนี้สินและแจกจายเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนตาม
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ที่ระบุไวในสวนขอผูกพันตามขอ 23 ภายใตหัวขอ การชําระบัญชีกองทุนเมื่อเลิกกองทุน
สิทธิประโยชนอื่นๆ :
สิทธิประโยชนอื่นของผูถือหนวยลงทุน
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อใหมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการ เปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน
เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีมติโดยเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งสิ้น
ของโครงการจัดการและ เมื่อไดรับอนุญาตจาก สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ผูถือหนวยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไมเกินคาหนวยลงทุนที่ยังสงใชแกบริษัทจัดการกองทุนรวมไมครบ
การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไมวาในทอดใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวย
ลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกําหนดในขอผูกพันซึ่งลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวม
โดยชอบ
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจายผลประโยชนตอบแทนและคืนเงินทุนไดไมเกินไปกวาสวนของทุนของกองทุนรวม
ที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบงชนิดของหนวยลงทุน สิทธิในการไดรับประโยชนตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละ
ชนิดตองเปนไปตามขอกําหนดของหนวยลงทุนชนิดนั้น ๆ ดวย
ผูถือหนวยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไมเกินคาหนวยลงทุนที่ยังสงใชแกบริษัทจัดการกองทุนรวมไมครบ
การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไมวาในทอดใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวย
ลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกําหนดในขอผูกพันซึ่งลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวม
โดยชอบ
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจายผลประโยชนตอบแทน และคืนเงินทุนไดไมเกินไปกวาสวนของทุนของกองทุน
รวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบงชนิดของหนวยลงทุน สิทธิในการไดรับประโยชนตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผูถือหนวยลงทุน
แตละชนิดตองเปนไปตามขอกําหนดของหนวยลงทุนชนิดนั้น ๆ ดวย
14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :
เมื่อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไดรับคําขอเปดบัญชีกองทุน คําสั่งซื้อหนวยลงทุน และคําขอใชบริการธุรกรรมทาง
อิเล็คทรอนิกสของกองทุนที่กรอกรายละเอียดครบถวนชัดเจน พรอมหลักฐานประกอบตางๆตามที่ระบุไวในหัวขอการเสนอขายหนวยลงทุน
ครั้งแรก หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนพรอมคําสั่งซื้อหนวยลงทุนตามขอการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก และผูสั่งซื้อไดชําระเงิน
คาซื้อหนวยลงทุนครบถวนแลว บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในนามของบริษัทจัดการจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนภายในวันเดียวกัน โดยผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจะตองลง
ลายมือชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
นายทะเบียนหนวยลงทุนจะจดแจงชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนผูถือหนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตอเมื่อบริษัทจัดการไดรับ
ชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนถูกตองครบถวน และผูสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบรอยแลว และ
ใหถือวาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนออกใหในนามบริษัทจัดการแกผูสั่งซื้อเปน
การออกแทนการออกหนวยลงทุนของกองทุนและใหใชเปนหลักฐานในการซื้อและขายคืนหนวยลงทุน
ผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ที่จะตองนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนมาใหบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบันทึก
รายการซื้อขายหนวยลงทุนใหเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนมาบันทึกรายการให
เปนปจจุบันไดตั้งแตวันทําการถัดจากวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนมา
บันทึกรายการใหเปนปจจุบัน ใหถือเอารายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนเปนรายการที่ถูกตอง
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุน 2 คน ถือหนวยลงทุนรวมกัน บริษัทจัดการจะจดแจงชื่อผูถือหนวยลงทุนเหลานั้นเปนผูถือหนวยรวมกันใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคําขอเปดบัญชีกองทุนเปดเปนผูใชสิทธิ
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ในฐานะผูถือหนวยลงทุนหรือผูรับเงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถใชอางอิงตอ
บริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดทําใบหนวยลงทุนมอบใหแกผูถือหนวยลงทุน
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถใชอางอิงตอ
บริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดทําใบหนวยลงทุนมอบใหแกผูถือหนวยลงทุน
15. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :
16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน :
หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองของกองทุนจะไมสามารถชําระหนี้ได บริษัท
จัดการจะรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นทั้งที่เปนหลักประกัน และ มิใชหลักประกันเพื่อกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการ ในการจัดการกองทุนในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้ ดังนี้
16.1 กรณีที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนเปนศูนย
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนย ผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่อ อยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ
วันที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยเปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้
16.1.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะไมนําทรัพยสินดังกลาวและเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระ
หนี้ มารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน และจะจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทําไดโดย
คํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ เวนแตกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้
ตกลงรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินนั้นได
และในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากเงินสํารอง รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการบริหารทรัพยสินนั้น
16.1.3 เมื่อมีเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่
ไดจากการรับชําระหนี้คืนใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธินั้นภายใน 45 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่มีเงินไดสุทธิ และจะแจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืน ไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได
เฉลี่ยเงินคืน เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเปนอยางอื่น
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยแลว ตอมาปรากฏวากองทุนไดรับชําระหนี้ตามตราสารแหงหนี้หรือ
สิทธิเรียกรองดังกลาวเปนเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความ ในขอ 16.1.3 โดยอนุโลม
16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไมไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนเปนศูนย
16.2.1 กอนการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน
โดยมติพิเศษ
ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่กองทุนจะไดจากการรับ
ชําระหนี้ มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการคาใชจาย พรอมเหตุผลและความจําเปนในการรับชําระหนี้
16.2.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะนําทรัพยสินดังกลาวมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนโดยจะ
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กําหนดราคาทรัพยสินนั้นเพื่อใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด
โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับทรัพยสินดังกลาวดังนี้
(1) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการอาจมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปเพื่อเปนทรัพยสินของ
กองทุนก็ได
(2) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนไมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการจะจําหนายทรัพยสินดังกลาวในโอกาสแรกที่สามารถ
กระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินดังกลาว
บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาว
16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้ได บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูถือ
หนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันที่ มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไม
สามารถชําระหนี้ได เปนผูมีสิทธิ ในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นที่ไดจากการรับชําระหนี้ก็ได ทั้งนี้ ในการดําเนินการดังกลาว บริษัทจัดการไม
ตองนําตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้นมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
ในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสินของกองทุน
เงื่อนไขเพิ่มเติม :
ในการเฉลี่ยเงินคืนแตละครั้งตามขอ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงใหเห็นวา เงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ไม
คุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวไปรวมจายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ย
เงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน จะคุมกับภาระคาใชจายก็ได ทั้งนี้ หากไดมีการจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้จนครบถวนแลว และ
ปรากฏวาเงินไดสุทธินั้นไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวมารวมคํานวณเปนมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนก็ได
กรณีบริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน และจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทน
บริษัทจัดการจะกําหนดขั้นตอนการดําเนินการตอไป โดยบริษัทจัดการตองไดรับมติพิเศษใหชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอื่นแทนเงินจากผูถือหนวยลงทุน
การชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน ณ เวลาที่กําหนด เทานั้น
การชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน ณ เวลาที่กําหนด เทานั้น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกบุคคลที่เกี่ยวของอื่น ๆ (ถามี) : 17. การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน :
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑที่ออกตามมาตรา 125(5) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการใหสิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด ๆ แกผูถือ
หนวยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากไดกระทําตามขอกําหนดในขอผูกพันหรือตามกฎหมายแลว ใหถือวาบริษัท
จัดการกองทุนรวมไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหนวยลงทุน ในกรณีดังนี้
(ก) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนที่มิใชรายยอย และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผูถือหนวยลงทุนไม
เปนผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญ หรือผูมีเงินลงทุนสูง ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผู
ถือหนวยลงทุนไมเปนผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ ตามที่กําหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหนวยลงทุน ดังนี้
1. หนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายใหผูถือหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเปนกองทุนรวมหุนระยะยาวที่
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จัดตั้งขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการลงทุนของกองทุน
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑที่ออกตามมาตรา 125(5) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการใหสิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด ๆ แกผูถือ
หนวยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากไดกระทําตามขอกําหนดในขอผูกพันหรือตามกฎหมายแลว ใหถือวา
บริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหนวยลงทุน ในกรณีดังนี้
(ก) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนที่มิใชรายยอย และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผูถือหนวยลงทุนไม
เปนผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญ หรือผูมีเงินลงทุนสูง ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผู
ถือหนวยลงทุนไมเปนผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหนวยลงทุน ดังนี้
1. หนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายใหผูถือหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเปนกองทุนรวมหุนระยะยาวที่
จัดตั้งขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการลงทุนของกองทุน
ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน และขอจํากัดในการใชสิทธิออกเสียง (ถามี) :
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการโดยบริษัทจัดการจะทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการ
ลงทุน และขอผูกพันฉบับนี้ไดตอเมื่อไดรับเสียงขางมากหรือมติพิเศษจากผูถือหนวยลงทุน ซึ่งเปนไปตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
รวมขอ 19 ภายใตหัวขอการขอมติของผูถือหนวยลงทุน และวิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัท
จัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 นั้น เวนแตเปนกรณีกองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดใด ๆ มี
ผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียว บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจํานวนที่ถืออยู และบริษัทจัดการ
กองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน (omnibus account) ตองไมนับคะแนนเสียงของ
บุคคล หรือ กลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน:
1. การแกไขเพิ่มเติมโครงการและ/หรือแกไขวิธีการจัดการ จะดําเนินการตามมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษหรือจะดําเนินการตามความเห็น
ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดได
2. การขอมติผูถือหนวยลงทุนเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการและ/หรือแกไขวิธีการจัดการ บริษัทจัดการอาจดําเนินการดวยการประชุมผูถือ
หนวยลงทุนหรือการสงหนังสือขอมติของผูถือหนวยลงทุนหรือขอมติทางสื่ออิเล็คทรอนิกสก็ได โดยใชวิธีการขอมติผูถือหนวยลงทุน หาก
ปรากฏวามติเสียงขางมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไมเกินรอยละ 55 หรือไมเกินรอยละ 80 ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมสงเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผูดูแลผลประโยชน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรับรองผลการนับมตินั้น
ทั้งนี้ การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการในเรื่องที่กระทบสิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะตองไดรับมติพิเศษ ซึ่งใหรวมถึง
(ก) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ทําใหผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงอยางมี
นัยสําคัญ
(ข) การชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น
(ค) การควบรวมกองทุนรวมระหวางกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) แตก
ตางกัน
(ง) การรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นแทนเงิน
(จ) การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นเกินกวาอัตรารอยละ 5 ของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามที่ระบุไวลาสุดใน
โครงการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนได โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว หรือขอกําหนดอื่นใน
ทํานองเดียวกัน ใหกระทําไดเฉพาะในกรณีดังตอไปนี้
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(3.1) การแกไขเพิ่มเติมซึ่งมีผลใหผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงไดรับประโยชนเพิ่มขึ้น
(3.2) การแกไขเพิ่มเติมที่ตองดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ กฎ
และคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว
(3.3) การแกไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลใหถูกตอง
4. การแกไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดังตอไปนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหความเห็นชอบแทน
การขอมติผูถือหนวยลงทุน โดยสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจกําหนดเงื่อนไขใหบริษัทจัดการปฏิบัติเพื่อประโยชนในการแกไขโครงการ
กอนใหความเห็นชอบก็ได
(4.1) การเปลี่ยนแปลงขอกําหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
(4.2) การเพิ่มชนิดหนวยลงทุนที่ไมทําใหสิทธิที่ผูถือหนวยลงทุนมีอยูเดิมดอยลง
(4.3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพยสินที่กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราสวนการลงทุนที่สอดคลองกับนโยบายการลงทุน
(4.4) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (4.1) (4.2) และ(4.3)
การแกไขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึ่ง ตองไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอผูถือหนวยลงทุน รวมถึงไมทําใหผลตอบแทนและความเสี่ยง
ของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญหรือเปนประโยชนสูงสุดตอผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง
5 การแกไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบตอสํานักงาน นอกเหนือจากขอ 3 ใหบริษัทจัดการยื่นคําขอพรอมทั้งเอกสารหลักฐาน
ประกอบคําขอที่ถูกตองครบถวนตามคูมือสําหรับประชาชน และชําระคาธรรมเนียมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เมื่อสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.ไดรับคําขอพรอมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที่ถูกตองครบถวนตามคูมือสําหรับประชาชนแลว
6. ในกรณีที่การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแกไขวิธีการจัดการที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
ไดกระทําตามมติของผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดมีมติให
แกไข และแจงการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการไปยังผูถือหนวยลงทุนทุกราย ภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ไดมีมติใหแกไขเพิ่มเติม แลวแตกรณี
หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกลาว ใหเปนไปตามขอกําหนดในขอผูกพันระหวางผูถือ
หนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรา 129 มาตรา 129 /1
มาตรา 129 /2 และมาตรา 129 /3 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได
ดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวและมีผล
ผูกพันตามมติ
มติของผูถือหนวยลงทุนที่ใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมาย ใหถือวามตินั้นเสียไป
ในกรณีที่เปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวย
ลงทุน (มติของผูถือหนวยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไดไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งเขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
เวนแตกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุนนอกจากจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
ขอมติผูถือหนวยลงทุนที่กําหนดไวในขอผูกพัน หรือที่กําหนดไวในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กําหนดในประกาศนี้แลว ให
เปนไปตามหลักเกณฑเพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย
(1) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนไมเทากัน ตองไดรับ
มติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(2) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(3) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของจํานวนหนวย
ลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวม หรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได
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ดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวและมีผล
ผูกพันตามมติ
มติของผูถือหนวยลงทุนที่ใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมาย ใหถือวามตินั้นเสียไป
ในกรณีที่เปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวย
ลงทุน (มติของผูถือหนวยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไดไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งเขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
เวนแตกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน นอกจากจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
ขอมติ ผูถือหนวยลงทุนที่กําหนดไวในขอผูกพัน หรือที่กําหนดไวในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กําหนดในประกาศนี้แลว
ใหเปนไปตามหลักเกณฑเพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย
(1) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนไมเทากัน ตองไดรับ
มติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(2) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือ มติพิเศษของ
จํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(3) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของ จํานวนหนวย
ลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
วิธีการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน : การแกไขเพิ่มเติมสวนใดสวนหนึ่งของขอผูกพันที่เปนไปตามวิธีการที่กําหนดไวในขอผูกพัน และมีสาระสําคัญที่เปนไปตาม และไมขัดหรือ
แยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑที่ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกลาว ใหถือ
วาขอผูกพันสวนที่แกไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคูสัญญา
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ เรื่อง
ที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ใหรวมถึง
(ก) ขอกําหนดเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน
(ข) ขอกําหนดเกี่ยวกับการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามขอ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ ทน. 19/2554
(ค) ขอกําหนดเกี่ยวกับการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น
(ง) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประกันตามขอ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกันและ
ขอกําหนดเกี่ยวกับ การแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน
(จ) เรื่องที่ผูดูแลผลประโยชนเห็นวากระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในลักษณะ ดังตอไปนี้ ใหมีผลผูกพันเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยไมตองไดรับมติของผูถือ
หนวยลงทุน
(ก) เปนการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันใหมีสาระสําคัญสอดคลองกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แกไขเพิ่มเติม โดยไดรับมติโดยเสียงขางมาก
หรือมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน แลวแตกรณี หรือ
(ข) ผูดูแลผลประโยชนแสดงความเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจําเปนหรือสมควร และไมกระทบตอสิทธิของผูถือ
หนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันไมวากรณีใด
ตองกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อ โดยบุคคลผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งประทับ
ตราบริษัท (ถามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอผูกพันเปดเผยไว ณ ที่ทําการและเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อใหผูถือ
หนวยลงทุนสามารถตรวจดูได รวมทั้งจัดสงสรุปการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน พรอมทั้งเหตุผลและความจําเปนใหผูถือหนวยลงทุน พรอมกับ
การสงรายงานประจําปของกองทุนรวม
18. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการโดยบริษัทจัดการจะทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการ
ลงทุน และขอผูกพันฉบับนี้ไดตอเมื่อไดรับเสียงขางมากหรือมติพิเศษจากผูถือหนวยลงทุน ซึ่งเปนไปตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
รวมขอ 19 ภายใตหัวขอการขอมติของผูถือหนวยลงทุน และวิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัท
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จัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 นั้น เวนแตเปนกรณีกองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดใด ๆ มี
ผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียว บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจํานวนที่ถืออยู และบริษัทจัดการ
กองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน (omnibus account) ตองไมนับคะแนนเสียงของ
บุคคล หรือ กลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
19. การเลิกกองทุนรวม
เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
19.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
1. หากปรากฏวากองทุนเปดใดมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนจํานวนดังนี้
(1) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทําการใด
(2) มูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดโดยคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน ลดลงเหลือนอยกวา 50 ลานบาทในวันทําการใด
และบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุนเปดนั้น
2. เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนเปดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการ หรืองดเวนกระทําการจนกอให
เกิดความเสียหายแกกองทุนเปด หรือไมปฏิบัติตามหนาที่ของตน
3. เมื่อไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุน ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
โครงการจัดการ
4. สํานักงานจะเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีการจัดตั้ง จัดการ หรือใชกองทุนรวม
เพื่อผูลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชนจากการลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเปนการเฉพาะ หรือเพื่อเปนเครื่องมือในการบริหาร
จัดการทรัพยสินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด และสํานักงานไดดําเนินการแจงใหบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวของทํา
การชี้แจง แสดงเหตุผล ขอเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไมมีการชี้แจง หรือชี้แจงแลวแตไมอาจพิสูจนหรือทําใหเชื่อไดวาการจัดตั้ง
กองทุนรวมเปนการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง และสํานักงานสั่งใหบริษัทจัดการกองทุนรวมทําการแกไข หรือดําเนิน
การใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการตามที่สํานักงานสั่งได หรือดําเนินการแลวแตไมสามารถทําใหกองทุนรวมเปน
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น
เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในโครงการ
การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
1. เมื่อปรากฏเหตุเลิกกองทุนเปดตามขอ 19.1 ภายใตหัวขอเงื่อนไขในการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้
(ก) ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตั้งแตวันทําการที่ปรากฏเหตุตามขอ 19.1ภายใตหัวขอเงื่อนไขในการเลิกกองทุน
(ข) แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยชองทางใด ๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยลงทุนได
แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน รวมทั้งแจงสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบดวย ทั้งนี้ ภายในสามวันทําการนับแตวันทําการที่ปรากฏเหตุตามขอ 19.1ภายใตหัวขอเงื่อนไขในการเลิกกองทุน
(ค) จําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเปดดังกลาวภายในหาวันทําการนับแตวันทําการที่ปรากฏเหตุตามขอ 19.1 ภาย
ใตหัวขอเงื่อนไขในการเลิกกองทุน เพื่อรวบรวมเงินเทาที่สามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(ง) ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมไดตาม (ค) ใหผูถือหนวยลงทุนภายในสิบวันทําการนับแตวันทําการที่ปรากฏ
เหตุตามขอ 19.1 ภายใตหัวขอเงื่อนไขในการเลิกกองทุน และเมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแลวจะถือวาเปนการเลิกกองทุน
เปดนั้น
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เมื่อไดดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แลว หากมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยูจากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม
ในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดโดยคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุนของกองทุนเปดใดลดลงเหลือนอยกวา 50
ลานบาทในวันทําการใด หากบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุนเปดนั้นบริษัทจัดการจะดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) และหากมีหลักทรัพย
หรือทรัพยสินคงเหลืออยูจากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม
2. เมื่อจะมีการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุของโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนาบริษัทจัดการจะ
ดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนดังตอไปนี้
ก) แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบโดยชองทางใด ๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยลงทุนได
กอนวันเลิกกองทุนเปนเวลาไมนอยกวาหาวันทําการ และ
ข) แจงเปนหนังสือใหผูดูแลผลประโยชน และแจงสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบกอนวันเลิกกองทุนเปนเวลาไมนอยกวาหาวันทําการ และกระทําการดวยวิธีอื่นใดเพื่อใหประชาชนรับทราบขอมูลในเรื่องดัง
กลาวกอนวันเลิกกองทุนเปนเวลาไมนอยกวาหาวันทําการ เชน ประกาศในหนังสือพิมพรายวันแหงทองถิ่น เปนตน
ค) จําหนายทรัพยสินของกองทุนเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย และตั๋วสัญญาใชเงินที่มี
กําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จสิ้นกอนวันเลิกกองทุน
3. การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ :
บริษัทจัดการจะจัดใหมีการชําระบัญชี โดยจะแตงตั้งผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบเพื่อทําหนาที่รวบรวม
และแจกจายทรัพยสินที่คงเหลือจากการชําระหนี้สินของกองทุนรวมแลวใหแก ผูถือหนวยลงทุน รวมทั้งทําการอยางอื่นตามแตจําเปนเพื่อ
ชําระบัญชีกองทุนใหเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับคาใชจายและเงินคา
ตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม และผูชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือ
หนวยลงทุนตามมูลคาทรัพยสินสุทธิเทาที่คงเหลืออยูตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนถืออยูตามหลักฐานที่ปรากฎใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่อไดชําระบัญชีเสร็จเรียบรอยแลว ผูชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจาก
จดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลว หากปรากฎวายังมีทรัพยสินคงคางอยูใหผูชําระบัญชีจัดการโอนทรัพยสินดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
20. การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน
บริษัทจัดการจะจัดใหมีการชําระบัญชี โดยจะแตงตั้งผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบเพื่อทําหนาที่รวบรวม
และแจกจายทรัพยสินที่คงเหลือจากการชําระหนี้สินของกองทุนแลวใหแกผูถือหนวยลงทุน รวมทั้งทําการอยางอื่นตามแตจําเปนเพื่อชําระ
บัญชีกองทุนใหเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด สําหรับคาใชจาย และเงินคา
ตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจายจากทรัพยสินของกองทุนและผูชําระบัญชี จะดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน
ตามมูลคาทรัพยสินสุทธิเทาที่คงเหลืออยูตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนถืออยูตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวย
ลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่อไดชําระบัญชีเสร็จเรียบรอยแลว ผูชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจด
ทะเบียนเลิกกองทุนแลว หากปรากฏวายังมีทรัพยสินคงคางอยูใหผูชําระบัญชีจัดการโอนทรัพยสินดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผานการแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหนึ่งของขอผูกพัน
ระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผานการแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
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ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหนึ่งของขอผูกพัน
ระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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