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กองทุนเปดฟลลิปตราสารหนี้ไทย
รายละเอียดโครงการจัดการ
1. ขอมูลทั่วไป

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปดฟลลิปตราสารหนี้ไทย
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : PHILLIP THAI BOND FUND
ชื่อยอโครงการ : PBOND
ประเภทโครงการ : กองทุนเปด
ประเภทการขาย : หลายครั้ง
การกําหนดอายุโครงการ : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :

เงื่อนไขอื่นๆ :  บริษัทจัดการอาจพิจารณาใหยุติการจัดตั้งโครงการจัดการกองทุนรวมที่ไดรับอนุมัติสิ้นสุดลง โดยจะไมนํากองทรัพยสินที่
จําหนายไดในชวงการเสนอขายครั้งแรกไปจดทะเบียนเปนกองทุนรวม หรืออาจพิจารณาเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมโดยไมตองขอมติ
ความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนหากเปนกรณีดังนี้
1. กองทุนรวมมีจํานวนเงินที่ไดจากการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกไมเพียงพอตอการจัดตั้งกองทุน
2. กรณีอื่นใดที่มีเหตุใหเชื่อไดวาเปนการปกปองรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน และ/หรือกองทุน

ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูลงทุนทั่วไป
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
วัตถุประสงคของโครงการ :

เพื่อสงเสริมการลงทุนในตลาดเงิน และใหผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยจะระดมเงินทุนจากผูลงทุนทั่วไปและสถาบันตางๆ ไปลงทุนตาม
นโยบายลงทุนที่กําหนดไวในโครงการจัดการ

2. ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารหนี้
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : ไมกําหนด
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : ไมกําหนด
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับตางประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบไมมีความเสี่ยงตางประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในเงินฝาก ตราสารแหงหนี้ภาครัฐและหรือภาคเอกชนที่เสนอขายในประเทศไทย และหรือหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือเห็นชอบใหกองทุนลงทุนได รวมกันไมนอยกวา
รอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน อยางไรก็ตาม กองทุนจะไมลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง 
(Structured Notes)

กองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และหรือตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได (Investment Grade) ทั้งนี้ โดยการจัดอันดับความนาเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ หรือสถาบันอื่นที่สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

กองทุนไมมีนโยบายลงทุนในตราสารที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated securities) และตราสารหนี้ที่ไดรับการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือตํ่ากวาอันดับที่สามารถลงทุนได (Non – investment grade) ยกเวนกรณีที่ในขณะที่กองทุนเริ่มลงทุนในตราสารนั้น 
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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

ในการคํานวณสัดสวนการลงทุนตามการจัดแบงประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไมนับชวงเวลาดังนี้ รวมอยูดวยก็ได ทั้งนี้ จะคํานึงถึง
ประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ

- ชวงระยะเวลา 30 วันนับแตวันที่จดทะเบียนเปนกองทุนรวม

- ชวงระยะเวลา 30 วันกอนครบกําหนดอายุโครงการ หรือกอนเลิกกองทุนรวม

- ชวงระยะเวลาที่ตองใชในการจําหนายทรัพยสินของกองทุนเนื่องจากไดรับคําสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือมีการโอนยาย
กองทุนเปนจํานวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ตองไมเกิน 10 วันทําการ ในการคํานวณสัดสวนการลงทุนตามการจัดแบงประเภทของ
กองทุน โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไมเปนไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการแกไขสัดสวนการ
ลงทุนของกองทุนรวมใหเปนไปตามนโยบายภายใน 90 วันนับตั้งแตวันที่สัดสวนการลงทุนของกองทุนรวมไมเปนไปตามนโยบายการลงทุน 
เวนแตไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนใหเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกลาว

อนึ่ง อัตราสวนการลงทุนที่กําหนดจะกระทําภายใตสภาวการณที่ปกติ ซึ่งอาจมีบางขณะที่ไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการลงทุนที่
กําหนดไว อันเนื่องมาจากการเกิดสภาวการณที่ไมปกติหรือมีความจําเปน เชน มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอยางมีนัย
สําคัญ เปนตน โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการลงทุนที่กําหนดไวในโครงการตามวิธีการที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3. ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินทุนโครงการ
จํานวนเงินทุนโครงการเริ่มตน : 1,000,000,000.00 บาท
นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี
ในระหวางระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนมากกวาจํานวนเงินทุน : เปนจํานวนรอยละ
15.0 ของจํานวนเงินทุนโครงการ
มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 10.0000 บาท
จํานวนหนวยลงทุนเริ่มตน : 100,000,000.0000 หนวย
ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม : -

4. การบริหารจัดการกองทุน
การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) : ไมลงทุน
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน
กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : มุงหวังใหผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)
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ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน
5. การแบงชนิดหนวยลงทุน (class of unit) : ไมมี
6. การจายเงินปนผล

นโยบายการจายเงินปนผล : ไมจาย
หลักเกณฑการจายเงินปนผล : -
กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน : -

7. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน
มูลคาขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : 100.00 บาท
จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด
วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผูถือหนวยลงทุน
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทําการ
การรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา
รายละเอียดเพิ่มเติม :

เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการไดรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนจากผูถือหนวยลงทุน และบริษัทจัดการยังไมสามารถชําระเงินคาขายคืนของผูถือ
หนวยลงทุนได โดยอยูในระหวางการดําเนินการของบริษัทจัดการตามขอ “การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือ
หนวยลงทุน” ผูถือหนวยลงทุนอาจขอยกเลิกคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขาย หรือ
รับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวทางโทรศัพทหรือติดตอ ที่บริษัทจัดการโดยตรงตามที่อยูที่ระบุใน
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเมื่อไดรับการอนุมัติจากบริษัทจัดการกอน 
(2) การลดจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน จะทําในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจํานวนนั้น 
โดยนายทะเบียนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน พรอมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถามี) ใหผูถือหนวยลงทุน
โดยทางไปรษณียหรือใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนผูมอบให ภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันทําการซื้อขาย
หนวยลงทุนนั้น 
(3) ในกรณีที่บัญชีกองทุนไมมีมูลคาคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไมมีการติดตอขอใชบริการเปนเวลานานติดตอกันเกิน 1 ป บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะปดบัญชีดังกลาวโดยไมตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา 

เงื่อนไข ขอจํากัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :

1. กรณีบริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงินและจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทน 
โดยผูถือหนวยลงทุนตกลงรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการไดรับมติพิเศษใหชําระ
คาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินได

2. บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวม
เปดได ซึ่งตองไมเกินกวากรณีดังตอไปนี้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแลวมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีที่เขาเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยไดรับความเห็นชอบของผูดูแล
ผลประโยชนแลว
(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จายโอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูนอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) ผูถือหนวยลงทุนมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนกอนหรือในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวา ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตองและไดมี
การประกาศมูลคาดังกลาวไปแลว หรือในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปดไมถูกตอง ซึ่งการไมถูกตองดังกลาวมีมูลคาตั้งแต 1 
สตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของมูลคาหรือราคาที่ถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการ
แกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การเลื่อนกําหนดการชําระคาขายคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้
(1) เลื่อนกําหนดชําระคาขายคืนไดไมเกิน 10 วันทําการนับแตวันที่ผูถือหนวยลงทุนมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนนั้น เวนแตไดรับการผอนผัน
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ตลอดจน
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เปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบเรื่องดังกลาวดวยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจงการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน พรอมทั้งจัดสงรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการไดรับ
ความเห็นชอบ หรือการรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลัง และรายงานการชดเชยราคาจากผูดูแลผลประโยชน ตอสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยพลัน ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจมอบหมายใหผูดูแลผลประโยชนดําเนินการดังกลาวแทนก็ได
(4) ในระหวางที่บริษัทจัดการเลื่อนกําหนดชําระคาขายคืน หากมีผูถือหนวยลงทุนสั่งขายคืนหนวยลงทุนในชวงเวลาดังกลาว ใหบริษัทจัดการ
รับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น โดยตองชําระคาขายคืนแกผูถือหนวยลงทุนตามลําดับวันที่สงคําสั่งขายคืนกอนหลัง

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ จัดสรร และ/หรือการโอนหนวยลงทุน ไมวาทางตรงหรือทางออมสําหรับผู
ลงทุนที่มีลักษณะดังนี้
(1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูมีถิ่นฐานอยูประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ครอบครอง) รวมถึงผูที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผูถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
(2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือหางหุนสวน เปนตน ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริการวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กลาว
(3) หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
(4) ผูลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือสงคําสั่งเกี่ยวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหนวยลงทุนดังกลาวใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผูลงทุนที่ใชตัวแทนหรือผูจัดการที่ตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกลาว
(5) กองทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคลดังกลาว ตามขอ (1) – (4)

เงื่อนไข ขอจํากัด การไมขายไมรับซื้อคืนไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง :

การไมขายไมรับซื้อคืนไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามคําสั่ง บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ที่ สน.9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชราย
ยอย และกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน.11/2564 เรื่อง หลักเกณฑการจัดการ
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนรวมสวนบุคคล

8. คาธรรมเนียมและคาใชจาย
8.1 คาธรรมเนียมรวม

ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.9095 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ่มเติม :

คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน คาใชจายเกี่ยวกับโฆษณา  เมื่อรวม
กับคาใชจายอื่นๆ ที่สามารถประมาณการได เชน คาธรรมเนียมและคาใชจายในการสอบบัญชี คาจัดทําเอกสารตางๆ ของกองทุน เชน 
หนังสือชี้ชวน หนังสือบอกกลาวตอผูถือหนวย ประกาศรวมถึงคาจัดสงเอกสารดังกลาว เมื่อรวมกันแลวประมาณคาใชจายที่เรียกเก็บ
จากกองทุน ไมเกินรอยละ 0.9095  ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม อยางไรก็ตาม คาใชจายดังกลาวเปนการประมาณการ 
อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน ขนาดของกองทุน จํานวนผูถือหนวยลงทุน เปนตน แตทั้งนี้จะไมเกิน
กวาอัตราขั้นสูงของยอดรวมคาธรรมเนียม เงินตอบแทน และคาใชจายตางๆ ที่ไดระบุไวอยางชัดแจงในโครงการ
ทั้งนี้อัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาวเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถามี) ภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน 
(ถามี) ไวแลว

8.2 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.535 ตอปของมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.0535 ตอปของมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.0856 ตอปของมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม
คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไมมี
คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่นๆ : มี

ประมาณการคา ในอัตราไมเกินรอยละ 0.2354 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :
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(1) คาธรรมเนียม หรือคาใชจายในการจัดตั้งกองทุน คาธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม และคาธรรมเนียมการ
จดทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุนรวม
(2) คาใชจายในการรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน คาใชจายในการออกเช็ค คาใชจายในการนําเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากบัญชีซื้อหนวย
ลงทุนเขาฝากในบัญชีกองทุน และคาใชจายในการนําเงินเขาบัญชีสําหรับการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
(3) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ คาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ คาใชจายดานการตลาดการเผยแพรความรู โดยการสง
ขาวสารดวยวิธีการใดๆ ตลอดจนการจัดสัมมนาจัดอบรมแนะนํากองทุนรวม ไมเกินรอยละ 0.2354  ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
(4) คาจัดทํา คาพิมพหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก คาพิมพหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนใหมทุกรอบปบัญชี คาแปล
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนเปนภาษาตางประเทศ คาจัดทําคาพิมพ และคาจัดสงรายงานประจําป รายงานทุกรอบระยะเวลา 6 
เดือนของรอบปบัญชี หรือหนังสือบอกกลาว รายงาน และจดหมายตางๆ ถึงผูถือหนวยลงทุน และบุคคลที่เกี่ยวของกับกองทุนรวมโดย
ตรง
(5) คาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม เชน การเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมโครงการ การลงประกาศในหนังสือพิมพการจัด
ประชุมผูถือหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน คาธรรมเนียมธนาคารตางๆ คาอาการแสตมป คาสมุดเช็ค                     คา
ไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร คาพาหนะ คาประกาศในหนังสือพิมพ เปนตน
(6) คาจัดทํา และคาพิมพหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน และแบบพิมพที่ใชในการทํารายการของกองทุนรวม
(7) คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหลักทรัพย และทรัพยสินของกองทุน เชน คานายหนาซื้อขายหลักทรัพย หรือตราสารตาง ๆ 
ภาษี อากรแสตมป คาใชจายในการโอน และรับโอนหลักทรัพย คาใชจายนายทะเบียนหลักทรัพย คาใชจายในการจัดทําเอกสารที่
เกี่ยวของกับหลักทรัพย คาใชจายในการเบิกเอกสารสิทธิในหลักทรัพย และ/หรือ คาธรรมเนียม และคาใชจายอื่นใดที่ทําใหกองทุน
สามารถลงทุนในหลักทรัพย และ/หรือ ทรัพยสินนั้นได
(8) คาใชจายในการสอบบัญชี รวมถึงการตรวจสอบทรัพยสินที่อยูในประเทศ และตางประเทศ คาที่ปรึกษากฎหมาย คาใชจาย หรือคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของในการจัดการกองทุนรวม เชน คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื่อการรับชําระหนี้
ใดๆ ของกองทุนรวม
(9) คาใชจาย (ถามี) ในการดําเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนที่ฟองรองใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ หรือเรียกคาสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุน และกองทุนรวม หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.
(10) คาธรรมเนียม และคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพย หรือ ทรัพยสินอื่นแทนเงิน
(11) คาใชจาย คาธรรมเนียม และ/หรือ คาภาษีอากร หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวของทั้งในประเทศไทย และตางประเทศ (ถามี) 
ที่เกิดขึ้น หรือเกี่ยวเนื่องกับการลงทุน หรือมีไวในทรัพยสิน หรือหลักทรัพยทั้งในประเทศไทย และตางประเทศ เชน การจัดหาใหไดมา 
รับมอบ สงมอบ ดูแล เก็บรักษา ปองกันผลประโยชน คาธรรมเนียม และคาใชจายในการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ การโอนเงิน 
คาใชจายของศูนยรับฝากหลักทรัพยตางประเทศในการใหบริการทั่วไป คาธรรมเนียม และคาใชจายที่เกี่ยวของกับการปองกันความเสี่ยง
ในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา คาประกันความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศทั้งที่เกิดในประเทศไทย และตางประเทศ หรือ
ความเสี่ยงอื่นใดที่เกี่ยวของกับการลงทุนในหลักทรัพยทั้งใน และตางประเทศ เชน สัญญา Forward, Swap, Future และคาใชจาย 
หรือคาธรรมเนียมธนาคารอื่นๆ ตามที่จายจริง รวมถึงคาใชจาย และคาธรรมเนียมอื่นใดเพื่อใหกองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพยดัง
กลาว เปนตน
(12) คาธรรมเนียม หรือคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดการกองทุนทั้งในประเทศ และตางประเทศ เชน คาที่ปรึกษากฎหมาย คาใช
จายตางๆ ที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย คาใชจายดานกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน คาใชจายในการติดตามหนี้ของกองทุน คาใชจาย
ตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคําสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม คาใชจายตางๆ ในการประสานงาน เชน คา
โทรศัพททางไกล คาโทรสารทางไกล คาเดินทาง คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาประกันการเดินทาง เปนตน
(13) คาใชจายของผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศ หรือศูนยรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศ เพื่อเก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศ 
(14) คาธรรมเนียม หรือคาใชจายที่เกี่ยวกับการชําระราคา รับชําระราคา สงมอบ หรือรับมอบหลักทรัพย เชน คาธรรมเนียมธนาคาร คา
ธรรมเนียมสําหรับการใชบริการทดรองจายเงินเพื่อชําระราคาหลักทรัพย (Settlement Advance/ Contractual Settlement) จากผู
รับฝากทรัพยสินตางประเทศ เปนตน
(15) คาใชจายตางๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุน
(16) คาใชจายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม เชน คาประกาศในหนังสือพิมพ คาพิมพแบบพิมพ คาไปรษณียากรสําหรับ
หนังสือโตตอบกับผูถือหนวยลงทุน คาใชจายในการจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน คาใชจายในการสอบบัญชี คาใชจายที่เกิดจากการรับ
จํานองอสังหาริมทรัพยเพื่อเปนหลักประกันการลงทุน ฯลฯ อีกทั้งคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย
(17) คาธรรมเนียมและคาใชจายทุกประเภทที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวของกับการใชดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) ที่ทางผูใหบริการ 
และ/หรือผูพัฒนาดัชนีชี้วัด/อางอิง (Benchmark) ดังกลาวเรียกเก็บจากการใชบริการตามที่จายจริง
ทั้งนี้อัตราคาธรรมเนียมดังกลาวรวมภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถามี) ภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน (ถามี) ไวแลว

8.3 คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end fee)

คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end fee) : ไมมี
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end fee)
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คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end fee) : ไมมี
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switching in)

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switching in) : ไมมี
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switching out)

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switching out) : ไมมี
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : มี

คาธรรมเนียม : 0.0 บาท
ตอหนวยลงทุน : 0.0 หนวย
หรือเศษของ : 0.0 หนวย
ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : มี
ฉบับละ : 0.0 บาท
ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่น : มี
คาธรรมเนียมอื่นๆ : เชน คาธรรมเนียมการหักเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุน คาธรรมเนียมการโอนเงินคา
ขายคืนหนวยลงทุนเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด คาธรรมเนียมหรือคาใชจายอื่นๆ ที่ผูถือ
หนวยลงทุนขอใหบริษัทจัดการดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนเปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ เปนตน
ในอัตราไมเกิน รอยละ ของมูลคาหนวยลงทุน : 0.0
ตามที่จายจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน) :

คาธรรมเนียมการหักเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุน คาธรรมเนียมการโอนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนเขา
บัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด 
คาธรรมเนียมหรือคาใชจายอื่น ๆ ที่ผูถือหนวยลงทุนขอใหบริษัทจัดการดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนเปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณี
ปกติซึ่งเปนกรณีที่บริษัทจัดการดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนทุกราย ตามที่จายจริง เชน คาใชจายในการจดแจงจํานํากับนายทะเบียน 
คาแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลในทะเบียน เปนตน โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนดังกลาวทราบ

8.4 วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม
บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียมการจัดการรายป คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป และคาธรรมเนียมนายทะเบียนรายป
เปนรายวันและจะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจายจากบัญชีของกองทุนเปนรายเดือนหรือตัดจายตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวมตามหัวขอคาธรรมเนียมอื่นๆ จะตัดจายจากกองทุนรวมตามที่จายจริงโดยบริษัทจัดการดวย
ความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิที่จะตัดจายคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ดังกลาว ในงวดเดียวหรือเฉลี่ยตัดจายเปน
คาใชจายของกองทุนรวมเปนรายวัน การตัดจายคาใชจายดังกลาวจะเปนไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป หรือมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยการนั้น
ทั้งนี้ อัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถามี) ภาษีอื่นใดทํานอง
เดียวกัน (ถามี) ไวแลว และหากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรูภาษีตางๆ ดังกลาวโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว
มูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมที่ใชในการคํานวณคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียม
นายทะเบียนหนวยลงทุนนี้ เทากับ มูลคาทรัพยสินทั้งหมดหักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมดของกองทุนรวม ณ วันที่คํานวณมูลคา
ทรัพยสินของกองทุนรวม โดยยังไมหักคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน
หนวยลงทุนของวันที่ทําการคํานวณ

8.5 การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
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การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียม/คาใชจาย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ่มคาธรรมเนียม/คาใชจาย  
    1.1 ตามที่ระบุไวในโครงการ  

          1.1.1 ไมเกินอัตราที่ระบุในโครงการ เปดเผย2  ใหผูลงทุนทราบลวงหนา ≥  3 วันทํา
การกอนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น

          1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไวในโครงการ1 (มีการกําหนดอยาง
ชัดเจนไวในโครงการแลววาสามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกลาวได)

 

                    1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที่ระบุไวใน
โครงการ

บลจ. ตองไดรับมติพิเศษ3 และแจงใหสํานักงาน
ทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่เปลี่ยนแปลง

                     1.1.2.2 กรณีเกิน ≤  5% ของอัตราที่ระบุไวใน
โครงการ

เปดเผย2 ใหผูถือหนวยทราบลวงหนา  ≥  60 
วันกอนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น 
และแจงใหสํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต
วันที่เปลี่ยนแปลง

    1.2 แตกตางไปจากโครงการ บลจ. ตองขอมต3ิ เพื่อแกไขโครงการ
2. การลดคาธรรมเนียม/คาใชจาย  

    2.1 ตามที่ระบุไวในโครงการ เปดเผย2  ใหผูลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการ
นับแตวันที่มีการเรียกเก็บลดลง

    2.2 แตกตางไปจากที่ระบุไวในโครงการ
ให บลจ. สามารถขอแกไขโครงการ โดยใหถือ
วาสํานักงานเห็นชอบ
การแกไขโครงการในเรื่องดังกลาว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลายอนหลัง 1 ปนับแตวันที่ บลจ. เรียกเก็บคาธรรมเนียม/คาใชจายดังกลาวเพิ่มขึ้น

2 การเปดเผยขอมูลตองกระทําโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาวอยางทั่วถึง

3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผูถือหนวยลงทุน 
และการจัดประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม

9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุนรวม
- เครื่องมือการกําหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย

คาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) :
กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 3.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุน
รวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) ได โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด 
โดยจะอยูภายใตกฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือหนวยงานที่มีอํานาจอื่น ทั้งนี้ การกําหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของ
กับสภาพคลองของกองทุน ไดแก มีความผันผวนในตลาดซื้อขายตราสาร, สภาพคลองของตลาด ตราสารลดลงจากภาวะผิด
ปกติ, สภาพของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณอื่นที่ทําใหเกิดตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนอยางมีนัยสําคัญ 
หรือปจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภาย
ใตขอเท็จจริงที่มีอยู และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนิน
การไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุน
สุทธิของกองทุนเทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุนไมนอยกวารอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
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ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตาง
กันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้ได

บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใชขอมูลดังตอไปนี้
1. มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขามากกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก 
และ/หรือ
2. มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขานอยกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ออก
ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด (1) และ (2) ในระดับที่ตางกันได

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ครวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่มีการใช
เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องตางๆที่
เกี่ยวของการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใดๆที่ได
ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวย
ลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทําการนั้นไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไม
ไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน และขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณา และ/หรือ
ตัดสินใจเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ ADLs จากผูที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืน
หนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกเพียงฝงใดฝงหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทกําหนดไว รวมถึงบริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกตางกันได และขอสงวนสิทธิที่จะมีขอกําหนดเพิ่มเติมในการ
เรียกเก็บเฉพาะรายที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา หรือขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกําหนดได

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม หรือผานทาง
ชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด โดยคาธรรมเนียม ADLs ที่เรียกเก็บนี้จะนํากลับเขากองทุน

อนึ่งบริษัทจัดการจะไมใช ADLs พรอมกับ Swing Pricing  แตสามารถใช ADLs รวมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
สภาพคลองอื่นได

อยางไรก็ตาม การใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยลงทุนที่ยังคงลงทุนใน
กองทุนตอไป เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด

- การกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดในการรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
เพดานการขายคืนหนวยลงทุน (redemption gate) :

กองทุนรวมทั่วไป
เพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมตํ่ากวารอยละ : 15.00 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกิน : 10 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชการกําหนดเพดานการขายคืนหนวยลงทุน (Redemption Gate) ไดเฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ
ไมปกติ หรือประเมินวาสถานการณอาจจะไมปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปจจัยตางๆที่เกี่ยวของ ไดแก มีความ
ผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพยสิน, สภาพคลองของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคลองของกองทุนผิดปกติ, สภาพคลองของ
กองทุนไมสอดคลองกับปริมาณการไถถอนของกองทุน, เกิดการไถถอนผิดปกติ, เกิดการไถถอนมากกวา Redemption Gate 
ที่กําหนดไว หรือปจจัยอื่นๆ ที่กระทบสภาพคลองของหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช 
Redemption Gate ที่แตกตางกันในแตละวันทําการที่มีการใชเครื่องมือนี้ และสามารถกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไม
ปกติดวย Gate Threshold ได

ในกรณีที่บริษัทจัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate  Threshold ในกรณีดังกลาว  Redemption 
Gate จะใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิ
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ทั้งหมดของกองทุนมีคาเทากับหรือมากกวา  Gate Threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไป
ตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดสวน (pro rata 
basis) ของคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก ณ วันที่ใช  Redemption Gate ทั้งนี้ คําสั่งรับซื้อคืน
หนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกใหมตามสัดสวน (pro rata basis) โดยไมมีการจัดลําดับกอนหลังของคําสั่งรับซื้อคืน
หนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปดใหมีการยกเลิกคําสั่งรับซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนออกสวนที่เหลือจากผูถือหนวยลงทุนที่สงคําสั่งดังกลาวได และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําขอมูลของหนวย
ลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องตางๆที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ Redemption  Gate ในวันทํา
การนั้น

ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทจัดการจัดใหมีระบบงานสําหรับรองรับการจัดการกรณีเปดใหมีการยกเลิกคําสั่งรับซื้อคืนหนวยลงทุนและ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกจากผูสงคําสั่งดังกลาว บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาในเว็บไซตของบริษัท
จัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดําเนินการระหวางการทํา Redemption  Gate ไดแก การยกเลิก  
Redemption  Gate กอนระยะเวลาที่กําหนด หรือการใชเครื่องมืออื่นแทน  Redemption  Gate (ถามี) ในกรณีที่ไมสามารถ
ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนในสวนที่เหลือได บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนในสวนที่เหลือได บริษัท
จัดการอาจยกเลิกคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกทั้งหมดที่คางอยูในรายการ และแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนที่ถูกยกเลิกคําสั่งโดยไมชักชา

อนึ่ง บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกไมเกิน  Redemption  Gate ตามราคารับซื้อ
คืนหนวยลงทุน ณ วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนเกินกวา Redemption Gate ที่ประกาศใชได

บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด  Redemption Gate และ Gate Period ในแตละครั้งแตกตางกันได แต Redemption 
Gate จะไมตํ่ากวา Redemption Gate ขั้นตํ่า และ Gate Period จะไมมากกวาระดับเพดานที่ระบุไวในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไมตํ่า
กวา Redemption Gate ขั้นตํ่าที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนดเมื่อมี
การใช Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยไมชักชา

- การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน (suspension of
dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดําเนินการไดสูงสุดไมเกิน (วันทําการ) : 1
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
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นายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญา
ซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ
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) บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
ของกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. เวนแตสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดใหปฏิบัติเปนอยางอื่น

(2) บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
ของกองทุนรวมเปด ตามระยะเวลาดังตอไปนี้
(2.1) คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนทุกสิ้นวันทําการ 
 (2.2) คํานวณราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ทุกสิ้นวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ทั้งนี้ ในการคํานวณราคาขาย
หนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมใชมูลคาหนวยลงทุนของสิ้นวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนนั้นเปน
เกณฑในการคํานวณราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน 
 (2.3) บริษัทจัดการจะประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทํา
การซื้อขายหนวยลงทุนลาสุดภายในวันทําการถัดไป

การประกาศขางตน บริษัทจัดการจะประกาศในชองทางใด ๆ ที่เหมาะสม เชน การประกาศทางเว็บไซตบริษัทจัดการ หรือ การประกาศ
ทางหนังสือพิมพ  เปนตน  เพื่อใหผูลงทุนสามารถรับทราบและปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและจัดให
มีประกาศดังกลาวไว ณ สถานที่ติดตอทุกแหง ของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุน (ถามี)  

ในกรณีที่การประกาศดังกลาวไดกระทําผานระบบเผยแพรขอมูลมูลคาหนวยลงทุนที่จัดขึ้น โดยสมาคม (NAV Center) หรือชองทางอื่นที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไปก็
ได

(3) ในกรณีดังตอไปนี้ใหบริษัทจัดการไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอ (2)
 (3.1) เมื่อบริษัทจัดการไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน โดยใหไดรับยกเวนเฉพาะในชวง
ระยะเวลาดังกลาว
 (3.2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการตองเลิกกองทุนรวม โดยใหไดรับยกเวนตั้งแตวันที่ปรากฎเหตุดังกลาว

ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง บริษัทจัดการจะดําเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กําหนดในประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนและหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยวาดวยเรื่องการดําเนินการในกรณี
ที่มูลคาหนวยลงทุนหรือราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง
ในกรณีที่ไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน เนื่องจากมีเหตุจําเปนและสมควรที่อยูนอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุ
ดังกลาวสงผลใหบริษัทจัดการไมไดรับขอมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพยสินที่กองทุนลงทุน หรือไมสามารถคํานวณหรือประกาศมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืน หนวยลงทุนได บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทาง
ปฏิบัติใหผูถือหนวยลงทุนทราบผานชองทาง ที่เขาถึงไดงายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได

11. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมเปนการทั่วไป
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ในกรณีที่บริษัทจัดการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการทั่วไป (auto approve) 
และการฝาฝนหรือการไมปฏิบัตินั้นกอใหเกิดความเสียหายแกผูลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการเยียวยาความเสียหายใหแกผูลงทุนโดย
ไมชักชา โดยในกรณีที่ไมสามารถตกลงกันได บริษัทจัดการจะยินยอมใหนําขอพิพาทเขาสูกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
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ขอผูกพัน

1. บริษัทจัดการ
ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมฟลลิป จํากัด
ที่อยู (ภาษาไทย) :

เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ที่อยู (ภาษาอังกฤษ) :

849 VORAWAT BUILDING, 22ND FLOOR, SILOM ROAD, SI LOM, BANG RAK, Bangkok 10500

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังตอไปนี้
(1) การบริหารกองทุนรวม
ก) ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสินซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนครั้งแรก
ข) จัดการกองทุนรวมใหเปนไปตามที่ระบุไวในโครงการที่ไดรับอนุมัติ ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการและผูถือหนวยลงทุนและตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยอยางเครงครัด

ค) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพยตาง ๆ และซื้อขาย จําหนาย สั่งโอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพยที่ลงทุนไวนั้นตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.  และตามวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนของโครงการที่ไดรับอนุมัติ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนเปนหลัก
ง) ดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
จ) ดําเนินการเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนที่ขายไดแลวหรือยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื้อขายหนวย
ลงทุนจํานวนนั้น แลวแตกรณี
ฉ) แจงการแกไขเพิ่มเติม จํานวน และมูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม ณ วันทําการสุดทายของทุกเดือนใหแก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในวันทําการที่ 20 ของเดือนถัดไป
ช) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจัดสรรหนวยลงทุนและหรือคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในโครงการ
ซ) เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหุนหรือหลักทรัพยอยูเทาที่จําเปนเพื่อรักษาประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุน
ฌ) เปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมตาม ขอ 19. “การขอมติของผูถือหนวยลงทุน และ
วิธีการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ”
(2) การรับและจายเงินของกองทุนรวม
(ก) จัดใหมีการรับและจายคาธรรมเนียม คาใชจาย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและใหแกผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวมใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดการกองทุนรวม ตามที่กําหนดไวใน “ขอ 15. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูสั่งซื้อหรือ
ผูถือหนวยลงทุน”
(ข) ไดรับคาตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและคาธรรมเนียมอื่น ๆ ตามอัตราที่กําหนดไวใน “ขอ 15. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียก
เก็บจากกองทุนรวมและผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน”
(3) การแตงตั้งบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อการจัดการกองทุนรวม
(ก) จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผูดูแลผล
ประโยชนของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมและแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทน ตามเงื่อนไขในการ
เปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนที่กําหนดไวในขอ 6.2 ทั้งนี้ โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน
(ข) แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(ค) จัดใหมีผูสอบบัญชีทรัพยสินของกองทุนรวมที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี
(ง) แตงตั้งผูชําระบัญชีกองทุนรวม เมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน
(จ) แตงตั้งนายทะเบียนของกองทุนรวมตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
(ฉ) แตงตั้งที่ปรึกษาหรือคณะบุคคลขึ้นทําหนาที่เปนที่ปรึกษาโครงการจัดการกองทุนรวม เชน ที่ปรึกษากฎหมาย โดยเสียคาตอบแทนหรือ
ไมก็ได ทั้งนี้ ในกรณีที่ตองเสียคาตอบแทน บริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบการจายคาตอบแทนนั้น
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(ช) แตงตั้งทนายความ เพื่อติดตาม ทวงถาม และ ดําเนินคดี รวมทั้งดําเนินการใดๆ เพื่อการรับชําระหนี้หรือเพื่อปกปองสิทธิประโยชนอื่นใด
ของกองทุนรวม
(4) การดําเนินการอื่น ๆ
(ก) ออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนหรือเอกสารหลักฐานอื่น เพื่อรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน
(ข) จัดใหมีการฝากทรัพยสินของกองทุนรวมไวกับผูดูแลผลประโยชน
(ค) จัดใหมีและเก็บรักษาไวซึ่งทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(ง) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือของรอบปปฏิทิน และรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุนตามที่คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และสงรายงานดังกลาวแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือน และภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นปบัญชีกองทุน ตามลําดับ 
การจัดสงรายงานดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนนั้น ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการอยางนอยดวยวิธีการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) จัดสงรายงานดังกลาวในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพหรือสื่อบันทึกขอมูล
(2) เผยแพรรายงานดังกลาวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยตองมีการแจงชองทางการเขาถึงขอมูลดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบดวย ทั้งนี้ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนแจงความประสงคใหจัดสงรายงานดังกลาวโดยวิธีการตาม (1) ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนิน
การตามวิธีการดังกลาวดวย

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดทํารายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน  ตามรอบปบัญชีของกองทุน โดยไมจัดทํารายงานรอบระยะเวลา 6 
เดือนหลัง บริษัทจะนําสงรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุนภายใน 3 เดือนนับแต วันสิ้นปบัญชี เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบหรือมีประกาศแกไขเปนอยางอื่น
(จ) จัดทําหนังสือชี้ชวนใหมทุกรอบปบัญชีเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ้นปบัญชีและสงใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นปบัญชีนั้น
(ฉ) แจงการแกไขเพิ่มเติมขอมูลที่ไดจดทะเบียนไวแลว ยกเวนการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแกไขเพิ่มเติมจํานวนและมูลคา
หนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ไดแกไขเพิ่มเติม
นั้น
(ช) จัดทํารายงานการซื้อขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น เพื่อการลงทุนของกองทุนรวมเปนรายวันและจัดสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกวันทํา
การนั้น
(ซ) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเปนรายวัน และจัดสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกวันทําการ
(ฌ) จัดทํารายงานตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในกรณีที่หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมมีมูลคาเกิน
อัตราที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดหลักทรัพยหรือทรัพยสินมาเพิ่มเติม
(ญ) จัดใหมีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามขอ 13, 14 และขอ 16
(ฎ) ตองปฏิบัติใหเปนไปตามรายละเอียดโครงการ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทั้งที่มีอยูในปจจุบันและที่จะมีแกไข
เพิ่มเติมตอไป
(ฏ) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหถึงซึ่งวัตถุประสงคของโครงการ และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
(ฐ) ยกเลิกกองทุนตามที่กําหนดไวในหัวขอ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามขอผูกพัน โครงการจัดการกองทุน กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจตลาดหลักทรัพยแหงกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ในกรณีที่ขอกําหนดในขอผูกพันหรือโครงการ
จัดการกองทุนรวมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนไดดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุน ไดปฏิบัติใหเปนไปตามขอผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแลว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ : -
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไมวาโดยคําสั่งของสํานักงานหรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมตองดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมเขาทําหนาที่ตอไปไดซึ่ง
รวมถึงการสงมอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหแกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม

2. ผูดูแลผลประโยชน
ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ที่อยู :

เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

ในระหวางที่สัญญานี้มีผลบังคับใช คูสัญญาตกลงกันวา ผูดูแลผลประโยชนมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติงานดังนี้
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(1) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามโครงการที่ไดรับอนุมัติหนังสือชวนของกองทุน ตลอดจนขอผูกพันที่ทําไวกับผูถือหนวย
ลงทุน และตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ทั้งที่มีอยูใน
ปจจุบันและที่จะมีแกไขเพิ่มเติมตอไป
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุน รับเงินตาง ๆ ที่กองทุนจะพึงไดรับจากการจัดตั้งและดําเนินงานของกองทุน เชน เงิน
จองซื้อหนวยลงทุน เงินปนผล และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย เงินไดจากการจําหนายหรือเวนคืนหลักทรัพย และเงินอื่นใดของกองทุน และนํา
เขาไวในบัญชีเงินฝาก และ/หรือบัญชีทรัพยสิน
(3) จัดใหมีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จําหนาย สงมอบ และโอนหลักทรัพยตางๆ ซึ่งเปนทรัพยสินของกองทุนตลอดจนรับชําระหรือชําระ
ราคาคาหลักทรัพยดังกลาว ทั้งนี้ ใหเปนไปตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(4) จายเงินหรือโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของกองทุนเพื่อเปนคาใชจายตางๆ ของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการ
จะแจงใหผูดูแลผลประโยชนทราบลวงหนาตามสมควร
(5) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพย การรับเงินปนผล และดอกเบี้ย การจอง
ซื้อหลักทรัพย การเปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลตอการถือครองหลักทรัพยของกองทุน โดยทันทีที่ผูดูแล
ผลประโยชนไดรับขาวเปนลายลักษณอักษรจากตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพย
(6) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบเปนหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพยที่จะตองปดโอน หรือกําลังอยูในระหวางทําการปดโอนในชื่อ
ของกองทุน เพื่อประโยชนในการเขาประชุมผูถือหุน รับเงินปนผล ดอกเบี้ย และ อื่นๆ
(7) จัดทํารายงาน และบัญชี ดังตอไปนี้ และสงใหแกบริษัทจัดการ
(7.1) รายงานเปนลายลักษณอักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจําหนายหลักทรัพย การรับเงินปน
ผล ดอกเบี้ย และอื่น ๆ
(7.2) จัดทําบัญชี และรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนที่รับฝากไว
(7.3) จัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุน
(7.4) จัดทํารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของกองทุน
(8) รับรองความถูกตองในการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคารับซื้อคืน และราคาขายหนวยลงทุนของ
กองทุน และการคํานวณหนวยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุน และจํานวนหนวยลงทุนที่ลดลงจากการขาย
คืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน ที่บริษัทจัดการไดคํานวณไว และสงใหผูดูแลผลประโยชนรับรอง เมื่อเห็นวาถูกตองแลว
(9) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนตามราคาที่เปนธรรมในกรณีที่วิธีการคํานวณมูลคา
ทรัพยสินตามปกติทําใหมูลคาทรัพยสินไมเหมาะสมกับสภาวการณในขณะคํานวณมูลคา หรือกรณีที่เปนทรัพยสินอื่นนอกจากที่กําหนดไวใน
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(10) ใหความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการเพื่อประกอบกับขอมูลอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเปนผูจัดหาในการจัดทํารายงานทุก
รอบปบัญชี และ/หรือรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือน และสงใหบริษัทจัดการภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นปบัญชี หรือวันสิ้นรอบระยะ
เวลาหกเดือนนั้น
(11) ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนหรือไมปฏิบัติหนาที่ของตนตามมาตรา 
125 ผูดูแลผลประโยชนจะทํารายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวโดยละเอียด และสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน นับแตวันที่
ผูดูแลผลประโยชนรูถึงเหตุการณดังกลาว
(12) สรุปรายงานที่ไดรับจากบริษัทจัดการ ในกรณีที่อัตราสวนการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยที่มีมูลคาเกินอัตราสวนที่สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.กําหนด ซึ่งมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดหลักทรัพยมาเพิ่มเติมเปนรายไตรมาสตามปปฏิทินและสงใหสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 15 วัน นับแตวันสิ้นสุดไตรมาสนั้น
(13) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท
จัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คาใชจายในการฟองรอง
บังคับคดีเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนใหเรียกรองจากทรัพยสินของกองทุน
(14) ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ประกาศกําหนดใหเปนหนาที่ของผูดูแลผล
ประโยชน
(15) ในกรณีที่มีการยกเลิกโครงการ เมื่อยกเลิกโครงการแลว หนาที่ผูดูแลผลประโยชนจะสิ้นสุดเมื่อผูชําระบัญชีไดจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในชวงระยะเวลาที่การชําระบัญชียังไมสิ้นสุด ผูดูแลผลประโยชนจะปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ดังนี้
(15.1) รับฝากทรัพยสินของกองทุนจนกวาจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน
(15.2) ดูแลและตรวจสอบใหผูชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในกรณีที่
ผูชําระบัญชีกระทําการหรืองดเวนกระทําการตามมาตราดังกลาว จนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุน ผูดูแลผลประโยชนจะรายงานให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ โดยไมชักชา
(16) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการในการที่บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุนของกองทุน เนื่องจากมีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนายจายโอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนไดอยางสมเหตุ
สมผล
(17) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการในการที่บริษัทจัดการอาจไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวย
ลงทุนที่ไดรับไวแลว หรืออาจหยุดรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดหากเห็นวามีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนายจายโอนหลักทรัพยหรือ
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ทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนไดอยางเปนธรรมและเหมาะสมหรือมีเหตุ
จําเปนอื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
(18) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดเปนสมาชิกศูนยรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศที่บริษัทจัดการประสงคจะลงทุนในหรือมีไวซึ่ง
หลักทรัพยของประเทศนั้น ใหผูดูแลผลประโยชนแตงตั้งผูรับฝากทรัพยสินอื่นซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดเปนตัวแทนในการทําหนาที่รับฝากหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน โดยผูดูแลผลประโยชนตองแจงการแตงตั้งตัวแทนดัง
กลาวใหบริษัทจัดการทราบกอนที่จะนําทรัพยสินของกองทุนไปเก็บรักษาไวที่ตัวแทนนั้นดวย

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 :

การเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนและการแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทน จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนมีเงื่อนไขดังนี้
1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนมีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผูดูแลผลประโยชนโดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบ
ลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 90 วัน หรือ
2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชน ไมปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดตกลงไวผูดูแลผลประโยชนหรือบริษัทจัดการอาจ
บอกเลิกสัญญาจัดตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน หรือ
3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจัดการโครงการ หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือกฎหมาย
อื่นใด อันจะมีผลใหบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนไมสามารถที่จะตกลงแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ใหสอดคลองกับกฎหมายและ
ประกาศดังกลาว ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลเปนการเพิ่มภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชน และผูดูแลผลประโยชนไม
ประสงคจะรับหนาที่ดังกลาวตอไป ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบ
ลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 90 วัน หรือ
4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติโดยเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่ขายไดแลว
ทั้งหมดของกองทุนรวม เรียกรองใหมีการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชน หรือ
5) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลตางๆที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมหรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของกับกองทุนรวมไปเปดเผยหรือใชใน
ทางที่กอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายตอกองทุนรวม หรือกอใหเกิดประโยชนแกผูดูแลผลประโยชนเอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิก
สัญญาจัดตั้งผูดูแลผลประโยชนได ทั้งนี้การบอกเลิกสัญญาจะตองบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน หรือ
6) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติขอหนึ่งขอใดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยคุณสมบัติของผูดูแลผล
ประโยชนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนจัดการแกไขใหถูกตองภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันถัดจากวันที่
บริษัทจัดการตรวจพบ หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจงการแกไขดังกลาวให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่แกไขเสร็จสิ้น
ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแลผล
ประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาใหแกไข และเมื่อไดรับอนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว บริษัทจัดการจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนรายใหมแทนโดยพลัน ทั้งนี้ เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. จะสั่งเปนอยางอื่น
เนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 กําหนดใหกองทุนตองมีผูดูแลผลประโยชน ดังนั้นในกรณีที่ผูดูแลผล
ประโยชนหมดหนาที่ลงตามหัวขอ “เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน” ผูดูแลผลประโยชนนั้นตองทําหนาที่ดูแลผลประโยชนของ
กองทุนตอไปอยางสมบูรณจนกวาการจัดการโอนทรัพยสินและเอกสารทั้งหมดของกองทุนนั้นตลอดจนถึงการดําเนินการอื่นใดที่จําเปนเพื่อ
ใหการโอนทรัพยสินและเอกสารทั้งหลายเปนไปโดยเรียบรอยใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหมจะเสร็จสิ้น และผูดูแลผลประโยชนรายใหม
สามารถทําหนาที่ไดทันที เวนแตบริษัทจัดการหรือผูมีอํานาจตามกฎหมายจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น
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ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวม หรือผูถือหนวยลงทุนที่ไมเขาขอยกเวนใหกระทําได
หากเปนกรณีที่มีนัยสําคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได
สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :

ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ที่อยู :เลขที่ 1222  ถนนพระรามที่ 3  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท : 0-2296-5809, 0-2296-4864
โทรสาร : 0-2283-1298
และ/หรือบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือธนาคารแหงประเทศไทย และ/หรือศูนยรับฝากหลักทรัพยตาง
ประเทศอื่นใด และ/หรือผูรับฝากทรัพยสินที่ผูดูแลผลประโยชนแตงตั้งเพื่อเก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศ และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผูดูแลผลประโยชนแตงตั้งขึ้นเพื่อเก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศ 
และ/หรือผูดูแลผลประโยชนอื่นที่มีคุณสมบัติเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3. นายทะเบียนหนวยลงทุน
ชื่อ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
ที่อยู :

เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท : 0-2296-5809, 0-2296-4864
โทรสาร : 0-2283-1298
หรือบุคคลอื่นที่ไดรับอนุญาตใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงาน ก.ล.ต. 
ทราบ

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 :

ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามรายละเอียดโครงการขอ 7 “การรับซื้อคืนหนวยลงทุน”

สิทธิในการรับเงินปนผล :

-

สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :

(1) ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหนวยลงทุน ตามที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได เวนแตเขาเงื่อนไขขอจํากัด
การโอนหนวยลงทุนและตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(2) ขั้นตอนในการโอนหนวยลงทุน
(ก) ผูถือหนวยลงทุนจะตองกรอกใบคําขอโอนหนวยลงทุนใหถูกตองครบถวน พรอมชําระคาโอนตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม 

5



โดยผูถือหนวยลงทุนจะตองดําเนินการขอโอนหนวยลงทุนดวยตนเองที่สํานักงานของบริษัทจัดการ
(ข) ในกรณีที่ผูรับโอนยังไมเคยมีบัญชีหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองกรอกใบคําขอเปดบัญชีหนวยลงทุนใหถูกตองครบถวน 
พรอมทั้งยื่นเอกสารที่เกี่ยวของตามรายละเอียดที่ระบุไวในใบคําขอเปดบัญชี และสงมอบใหกับบริษัทจัดการ
(ค) บริษัทจัดการจะตรวจสอบความถูกตองของเอกสารทั้งหมด และสงมอบเอกสารใบตอบรับคําขอโอนใหกับผูถือหนวยลงทุนเปนหลักฐาน
(ง) บริษัทจัดการจะดําเนินการใหนายทะเบียนบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุน พรอมทั้งจัดทําหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนและนําสง
ใหผูถือหนวยลงทุนทันทีที่การบันทึกขอมูลการโอนเสร็จสิ้นลง

ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน :

บริษัทจัดการจะปฏิเสธการโอนหนวยลงทุน หากการโอนนั้นเปนการโอนหรือจําหนายใหกับหรือเพื่อประโยชนกับผูลงทุนที่มีลักษณะดังนี้
1) พลเมืองสหรัฐอเมริการ หรือผูมีถิ่นฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศสหรัฐ
อเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูมีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผูถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหางหุนสวน เปนตน ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กลาว
3) หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4)  ผูลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือสงคําสั่งเกี่ยวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหนวยลงทุนดังกลาวใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผูลงทุนที่ใชตัวแทนหรือผูจัดการที่ตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกลาว
5) กองทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ 1 – 4

สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อใหบริษัทจัดการทําการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะ
กระทําการตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผูถือหนวยลงทุนที่จะไดรับเงินคืนหากกองทุนตองเลิกไป โดยบริษัทจัดการจะจัดใหการชําระบัญชีตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุในขอ 20 
“การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน”

สิทธิประโยชนอื่นๆ :

สิทธิในการจํานําหนวยลงทุน :
ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนสามารถนําหนวยลงทุนไปจํานําไดตามกฎหมาย แตทั้งนี้นายทะเบียนหนวยลงทุนจะรับจดทะเบียนการจํานําให
แกผูรับจํานําเฉพาะที่เปนสถาบันการเงินเทานั้น

สิทธิในการเปลี่ยนแปลงขอมูลในบัญชีผูถือหนวยลงทุน :
ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะแจงแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลที่ไดแจงไวเมื่อเปดบัญชีผูถือหนวลงทุนตองกรอกใบคําขอเปลี่ยนแปลงขอมูล และ
ยื่นใหแกบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนเพื่อแกไขขอมูลโดยผูถือหนวยลงทุนตองยื่นเอกสารประกอบ (ถามี) เพื่อใหนายทะเบียนดําเนินการ
แกไขขอมูลในบัญชีผูถือหนวยลงทุนตอไป โดยผูถือหนวยลงทุนตองรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบคําขอ
เปลี่ยนแปลงขอมูล

สิทธิในการไดรับชําระคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน :
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิไดรับชําระคารับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินไดในกรณีที่กองทุนไมสามารถชําระคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไดตามที่กําหนดไวภายใตหัวขอ “การชําระคาซื้อหนวยลงทุนดวยหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น
แทนเงิน”

รายละเอียดเพิ่มเติม :

-

ผูถือหนวยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไมเกินคาหนวยลงทุนที่ยังสงใชแกบริษัทจัดการกองทุนรวมไมครบ
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การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไมวาในทอดใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวย
ลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกําหนดในขอผูกพันซึ่งลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวม
โดยชอบ
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจายผลประโยชนตอบแทน และคืนเงินทุนไดไมเกินไปกวาสวนของทุนของกองทุน
รวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบงชนิดของหนวยลงทุน สิทธิในการไดรับประโยชนตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผูถือหนวยลงทุน
แตละชนิดตองเปนไปตามขอกําหนดของหนวยลงทุนชนิดนั้น ๆ ดวย

14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :
- ระบบไรใบหนวยลงทุน
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :

บริษัทจัดการจะใชระบบไรใบหนวยลงทุน (Scripless)  โดยจะดําเนินการตามหลักเกณฑดังนี้
(1)   เมื่อสิ้นสุดการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก นายทะเบียนหนวยลงทุนจะจดแจงชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน
ใหเปนผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน เพื่อจัดสงใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 15 
วันนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันทําการซื้อขายหนวย
ลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก  ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานตางๆ จะจัดสงโดยทางไปรษณีย หรือใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเปนผู
มอบใหแลวแตกรณี

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนตั้งแต 2 คนขึ้นไป แตไมเกิน 4 คน ถือหนวยลงทุนรวมกัน บริษัทจัดการจะจดแจงชื่อผูถือหนวยลงทุนเหลานั้นเปน
ผูถือหนวยลงทุนรวมกันในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และเปนผูรับเงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน หรือเงินปนผล (ถามี) รวมกัน โดยจะ
ถือเอาบุคคลที่มีชื่อตามเงื่อนไขการลงนามในคําขอเปดบัญชีหนวยลงทุนเปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญ
ของกองทุน

(2)  นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกใบหนวยลงทุน (Scrip) ใหกับผูถือหนวยลงทุนเฉพาะในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนรองขอใหบริษัทจัดการ
ออกใบหนวยลงทุน เพื่อนําไปใชหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือกรณีพิเศษอื่นๆ  ทั้งนี้ ในการออกใบหนวยลงทุนทุก
กรณีจะกระทําเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรเทานั้น  โดยมีขั้นตอนดังนี้
(ก)   ผูถือหนวยลงทุนกรอกใบคําขอใหออกใบหนวยลงทุน ซึ่งขอรับไดจากนายทะเบียนหนวยลงทุน
(ข)   ยื่นใบคําขอใหออกใบหนวยลงทุน พรอมชําระคาธรรมเนียมในการออกใบหนวยลงทุนตอนายทะเบียนหนวยลงทุน
(ค)  นายทะเบียนลงทุนโดยไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุน ตามจํานวนหนวย
ลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนกรอกจํานวนหนวยลงทุนในใบคําขอมากกวาจํานวนหนวยลงทุนที่
ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะใหออกใบหนวยลงทุนสําหรับ
หนวยลงทุนจํานวนเทาที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น
(ง)  ใบหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการออกใหผูถือหนวยลงทุนจะมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ่งจะระบุชื่อผูถือหนวย
ลงทุน  โดยในใบหนวยลงทุนจะตองมีลายมือชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการ และประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื่อ
นายทะเบียนหนวยลงทุน หรือใชเครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยจะอนุญาตใหทํา
ได จึงจะถือวาใบหนวยลงทุนถูกตอง และมีผลสมบูรณตามกฎหมาย

ผูถือหนวยลงทุนที่มีใบหนวยลงทุน หากจะขายคืนหนวยลงทุนจํานวนดังกลาวจะตองนําใบหนวยลงทุนมาสงมอบคืนแกบริษัทจัดการ หรือ
นายทะเบียนหนวยลงทุน เพื่อโอนเขาระบบไรใบหนวยลงทุน (Scripless) กอนจึงจะขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวได

(3)  นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกครั้งที่มีการขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ  
ดังนั้น บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหนวยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนที่
สงใหผูถือหนวยลงทุนฉบับลาสุดเปนรายการที่เปนปจจุบัน และถูกตอง
(4)  หากปรากฏขอผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนหรือรายงานการถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองทําการทักทวงขอ
ผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน
(5)  นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออก และสงมอบรายงานการถือหนวยลงทุน ซึ่งไดรับการปรับปรุงรายการใหเปนปจจุบัน อยางนอยเปนราย 
6 เดือน ใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันดังกลาว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถใชอางอิงตอ
บริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดทําใบหนวยลงทุนมอบใหแกผูถือหนวยลงทุน
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15. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :

-

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน :

การดําเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปญหาขาดสภาพคลอง
หรือไมสามารถจําหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล

สวนที่ 1  การดําเนินการเมื่อมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะ
ไมสามารถชําระหนี้ได หรือเมื่อปรากฏขอเท็จจริงที่ บลจ. พิจารณาแลวเห็นวาตราสารที่ลงทุนนั้นประสบปญหาขาดสภาพคลอง หรือไม
สามารถจําหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล
1.  การกําหนดใหเปนผูมีสิทธิไดรับเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นที่ไดจากการรับชําระหนี้
1.1  กรณีกองทุนที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปน 0
บริษัทจัดการจะกําหนดใหผูถือหนวยทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียน ณ วันที่บริษัทจัดการบันทึกมูลคาตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปน 0 เวน
แต บลจ. ดําเนินการตาม 1.2 กอนแลว
1.2 กรณีที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้ได  หรือเมื่อปรากฏขอเท็จจริงที่ บลจ. 
พิจารณาแลวเห็นวาตราสารที่ลงทุนโดยมีนัยสําคัญตอ NAV ของกองทุนนั้นประสบปญหาขาดสภาพคลอง หรือไมสามารถจําหนายไดดวย
ราคาที่สมเหตุสมผล
บริษัทจัดการอาจกําหนดใหผูถือหนวยทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียน ณ วันที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะ
ไมสามารถชําระหนี้ไดก็ได หรือเมื่อปรากฏขอเท็จจริงที่บริษัทจัดการ พิจารณาแลวเห็นวาตราสารที่ลงทุนนั้นประสบปญหาขาดสภาพคลอง 
หรือไมสามารถจําหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล

2. บริษัทจัดการจะแจงตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่บริษัทจัดการบันทึกมูลคาตราสารหนี้หรือสิทธิ
เรียกรองเปน 0 โดยระบุขอมูล ไดแก ประเภท จํานวน ชื่อผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรอง เงินสํารอง (ถามี) และวันที่บริษัท
จัดการบันทึกมูลคาตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปน 0 หรือวันที่บริษัทจัดการทราบถึงพฤติการณวาผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ ตามสิทธิ
เรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้ได แลวแตกรณี

3. บริษัทจัดการจะจัดใหมีขอมูลตามขอ 2. ไวที่สํานักงานใหญสํานักงานสาขาของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนที่ใชในการซื้อขายหนวยของกองทุน ภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการแจงสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เปน
ระยะเวลาอยางนอย 30 วันดวย
หมายเหตุ : 
(1) กรณีมีพฤติการณวาผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้ได บริษัทจัดการไมตองนําตราสารหนี้หรือสิทธิ
เรียกรอนั้นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน 
(2) เมื่อปรากฏขอเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาตราสารที่ลงทุนโดยมีนัยสําคัญตอ NAV ของกองทุนนั้นประสบปญหาขาด
สภาพคลองหรือไมสามารถจําหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล บริษัทจัดการไมตองนําตราสารนั้นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีที่
พิจารณาแลวมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาตราสารที่กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญตอ NAV ของกองทุนประสบปญหาขาดสภาพ
คลอง หรือไมสามารถจําหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล และการจําหนายจะไมเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนโดยรวม  ทั้งนี้ โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน

ในกรณีที่บริษัทจัดการไมไดมีการกําหนดผูมีสิทธิไดรับเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นที่ไดจากการรับชําระหนี้ตาม 1. บริษัทจัดการจะรับชําระ
หนี้ดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันเพื่อกองทุนไดเมื่อดําเนินการดังนี้
(1)  ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นไวในขอผูกพัน
(2)  ตองไดรับมติพิเศษจากผูถือหนวยกอนการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละครั้ง โดยดําเนินการดังนี้
(2.1)  ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่กองทุนจะไดจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการคาใชจาย 
เชน คาใชจายในการไดมาซึ่งทรัพยสิน คาใชจายในการบริหารทรัพยสิน และคาใชจายในการจําหนายทรัพยสิน เปนตน 
(2.2)  ระบุเหตุผลและความจําเปนในการรับชําระหนี้  
(2.3)  จัดใหมีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
(2.3.1)  เอกสารหลักฐานซึ่งแสดงใหเห็นไดวามีการผิดนัดชําระหนี้เกิดขึ้น
(2.3.2)  บทวิเคราะหและเหตุผลประกอบบทวิเคราะหที่ บลจ. จัดทํา ซึ่งแสดงถึงพฤติการณวาผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรอง
จะไมสามารถชําระหนี้ได หรือขอเท็จจริงที่ บลจ. พิจารณาแลวเห็นวาตราสารที่ลงทุนนั้นขาดสภาพคลอง หรือไมสามารถจําหนายไดดวย
ราคาที่สมเหตุสมผล
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สวนที่ 2 การดําเนินการเมื่อบริษัทจัดการไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุน
1.  แจงขอมูลตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแตวันที่ไดรับทรัพยสินมา โดยระบุขอมูล ไดแก ประเภท จํานวน 
และชื่อผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรอง วันที่บริษัทจัดการไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น พรอมทั้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่ไดรับโดยมีสาระสําคัญอยางนอยเกี่ยวกับทรัพยสินดังกลาว มูลคาทรัพยสิน คาใชจายในการรับชําระหนี้ดวย
ทรัพยสินอื่น
2.  เปดเผยขอมูลภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการไดแจงสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามขอ 1. เปนระยะเวลามากกวาหรือ
เทากับ 30 วัน
2.1  จัดใหมีรายละเอียดตามขอ 1. ไวที่สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของบริษัทจัดการตลอดจนสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุน
2.2  กรณีเปนกองทุนปด นอกจากการดําเนินการตาม 2.1 แลว ให บริษัทจัดการระบุไวในการประกาศ NAV และมูลคาหนวยในครั้งถัดจาก
วันที่ไดรับทรัพยสินนั้นมาวากองทุนไดรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นซึ่งผูลงทุนสามารถขอดูรายละเอียดไดที่สํานักงานใหญและสํานักงาน
สาขาของบริษัทจัดการโดยใหระบุไวในการประกาศดังกลาวไมนอยกวา 3 ครั้งติดตอกัน
3. กําหนดราคาทรัพยสินที่กองทุนไดรับมาจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นอื่น เพื่อใชในการคํานวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่สมาคมกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
4.  คํานวณ NAV ของกองทุนที่มีการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น
4.1  กรณีที่บริษัทจัดการไดดําเนินการตามขอ 1. ของสวนที่ 1 บริษัทจัดการตองไมนําทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น 
และเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นที่ไดจากการรับชําระหนี้ มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
4.2  กรณีอื่นนอกเหนือจากขอ 4.1 บริษัทจัดการตองนําทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น มารวมคํานวณ NAV ของ
กองทุน
5.  ดําเนินการกับทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น
5.1  กรณีที่บริษัทจัดการไดดําเนินการตามขอ 1. ของสวนที่ 1 ใหบริษัทจัดการจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น
ในโอกาสแรกที่สามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยเปนสําคัญ (เวนแตในกรณีที่ผูถือหนวยที่มีสิทธิในเงินไดสุทธิจาก
ทรัพยสินอื่นที่ไดจากการรับชําระหนี้ตกลงรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามที่กําหนดไวในขอผูกพันและตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่สมาคมกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน)
5.2  กรณีอื่นนอกเหนือจากขอ 5.1 ใหบริษัทจัดการ ดําเนินการกับทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นดังกลาวตาม
หลักเกณฑดังนี้
5.2.1  กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนนั้นสามารถลงทุนได  บริษัทจัดการอาจมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปเพื่อเปนทรัพยสินของ
กองทุนก็ได
5.2.2  กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนนั้นไมสามารถลงทุนได บลจ. ตองจําหนายทรัพยสินดังกลาวในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได
โดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยเปนสําคัญ 
5.3  ในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินดังกลาวบริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาวก็ได
5.4  ในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน ใหบริษัทจัดการ จายจากทรัพยสินของกองทุน  เวนแตกรณีกองทุนเปดที่บริษัทจัดการ 
บันทึกมูลคาตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปน 0 ใหบริษัทจัดการ จายจากเงินสํารอง รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการบริหารทรัพยสิน
นั้น
6.  คืนเงินแกผูถือหนวยภายใน 45 วัน นับแตวันที่มีเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้
6.1  ใหบริษัทจัดการเฉลี่ยเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นคืนในแตละครั้งใหแกผูถือหนวยตามขอ 1. ของ
สวนที่ 1 แลวแตกรณี ภายใน 45 วันนับแตวันที่มีเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ 
6.2  ใหแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสํานักงานภายใน 15 วันทําการนับแตวันที่บริษัทจัดการไดเฉลี่ยเงินคืน
6.3  หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงใหเห็นวาเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นที่ไดจากการรับชําระหนี้ไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืน
ใหแกผูถือหนวย บลจ. อาจนําเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดังกลาวไปรวมจายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือ
หนวยจะคุมกับภาระคาใชจายก็ได
หากไดมีการจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นจนครบถวนแลว และปรากฏวาเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นที่ไดจาก
การรับชําระหนี้นั้นไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืนบรัทจัดการ อาจนําเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นที่ไดจากการรับชําระหนี้ดัง
กลาวมารวมคํานวณเปน NAV ของกองทุนก็ได   ทั้งนี้บริษัทจัดการ จะดําเนินการดังกลาวไดตอเมื่อไดระบุรายละเอียดไวในขอผูกพันแลว 
6.4  สําหรับกองทุนเปดที่บริษัทจัดการ ไดบันทึกมูลคาตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปน 0  หากตอมาปรากฏวาบริษัทไดรับชําระหนี้ตาม
ตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนเงิน ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตาม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม

การชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน ณ เวลาที่กําหนด เทานั้น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกบุคคลที่เกี่ยวของอื่น ๆ (ถามี) :

การชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน ณ เวลาที่กําหนด เทานั้น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกบุคคลที่เกี่ยวของอื่น ๆ (ถามี) : -
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17. การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน : -
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) : -
หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน: -
การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวม หรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได
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
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(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 :

ในกรณีที่บริษัทจัดการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการทั่วไป (auto approve) และ
การฝาฝนหรือการไมปฏิบัตินั้นกอใหเกิดความเสียหายแกผูลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการเยียวยาความเสียหายใหแกผูลงทุนโดยไมชักชา 
โดยในกรณีที่ไมสามารถตกลงกันได บริษัทจัดการจะยินยอมใหนําขอพิพาทเขาสูกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

19. การเลิกกองทุนรวม
เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

19.1 หากปรากฏวากองทุนมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนจํานวนดังนี้
(1) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทําการใด
(2) กรณีที่มีการขายหนวยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) มีการขายคืนหนวยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลา 5 วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวา 2 ใน 3 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจไมดําเนินการเลิกกองทุนที่ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในขอ 19.1(2)(ก) หรือขอ 19.1(2)(ข) ได หากบริษัทจัดการ
พิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาการเลิกกองทุนจะไมเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยู เนื่องจากกองทุนยัง
คงมีทรัพยสินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคลองอยางเพียงพอและผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยูจะไมไดรับผลกระทบจากการขายคืนนั้น
(ค) กรณีปรากฏขอเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการพิจารณาแลวมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนตามขอ 
19.1(2)(ก) หรือขอ 19.1(2)(ข)  และการเลิกกองทุนรวมจะเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
19.2 เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการ หรืองดเวนกระทําการจนกอ
ใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวม หรือไมปฏิบัติตามหนาที่ของตน
19.3 เมื่อไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
19.4 สํานักงานจะเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้ง และจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันสงสัยวาอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผูลงทุน
ทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชนจากการลงทุนของบุคคล หรือกลุมบุคคลใดเปนการเฉพาะ หรือเพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ทรัพยสิน หรือธุรกิจของบุคคล หรือกลุมบุคคลใด และสํานักงานไดดําเนินการแจงใหบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือบุคคลที่เกี่ยวของทําการ
ชี้แจง แสดงเหตุผล ขอเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไมมีการชี้แจง หรือชี้แจงแลวแตไมอาจพิสูจน หรือทําใหเชื่อไดวาการจัดตั้งกองทุน
รวมเปนการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง และสํานักงานสั่งใหบริษัทจัดการกองทุนรวมทําการแกไข หรือดําเนินการใดๆ 
และบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการตามที่สํานักงานสั่งได หรือดําเนินการแลวแตไมสามารถทําใหกองทุนรวมเปนกองทุนรวม
เพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง

การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

1. เมื่อปรากฏเหตุใหเลิกกองทุนตามขอ 19.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี้ เวนแตประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศ
สํานักงาน ก.ล.ต. จะกําหนดไวเปนอยางอื่น

1.1 ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตั้งแตวันที่เกิดเหตุการณตาม 19.1

1.2 แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 19.1 โดยวิธีการดังนี้

1.2.1 แจงผูถือหนวยที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยโดยชองทางใด ๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยได
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1.2.2  แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน

1.2.3 แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน

1.3 จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเปดดังกลาวภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 19.1 เพื่อรวบรวมเงินเทาที่
สามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ

1.4 ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมไดตามขอ 1.3 ใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแตวันที่เกิด
เหตุการณตามขอ 19.1 และเมื่อดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยแลวใหถือวาเปนการเลิกกองทุนเปดนั้น

2. กรณีเปนการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา1
ให บลจ. ดําเนินการดังนี้

การดําเนินการ ระยะเวลาดําเนิน
การ

2.1  แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบ

       2.1.1  แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน

       2.1.2  แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน

       2.1.3  แจงตลาดหลักทรัพยในกรณีที่หนวยของกองทุนนั้นเปนหลักทรัพย
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

≥  5 วันทําการ
กอนวันเลิก

กองทุน

2.2  ดําเนินการดวยวิธีการใด ๆ ใหผูถือหนวยและผูลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกลาว 
≥  5 วันทําการ

กอนวันเลิก
กองทุน

2.3  จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงิน
ฝากประเภทออมทรัพย และตั๋วสัญญาใชเงินที่มีกําหนดระยะเวลา
ใชเงินคืนเมื่อทวงถาม

ใหเสร็จสิ้นกอนวัน
เลิกกองทุน

 [1] ไมใชกับกองทุนสําหรับผูลงทุนในตางประเทศ

20. การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน

บริษัทจัดการจะจัดใหมีการชําระบัญชี โดยจะแตงตั้งผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบเพื่อทําหนาที่รวบรวม 
และแจกจายทรัพยสินที่คงเหลือจากการชําระหนี้สินของกองทุนรวมแลวใหแกผูถือหนวยลงทุน รวมทั้งทําการอยางอื่นตามแตจําเปนเพื่อ
ชําระบัญชีกองทุนใหเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
สําหรับคาใชจายและเงินคาตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม และผูชําระบัญชีจะดําเนิน
การเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามมูลคาทรัพยสินสุทธิเทาที่คงเหลืออยูตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนถืออยูตาม
หลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่อไดชําระบัญชีเสร็จเรียบรอยแลว ผูชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจาก
จดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลว หากปรากฏวายังมีทรัพยสินคงคางอยูใหผูชําระบัญชีจัดการโอนทรัพยสินดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผานการแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหนึ่งของขอผูกพัน
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ระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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