
 

 
 

 
 

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม 
 
กองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน 
Phillip Equity Fund  
(PEQ) 
 
 

ส ำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่  31 พฤษภำคม 2565 

 
 
 

 

 
 

ผู้ลงทุนควรท ำควำมเข้ำใจลักษณะสินค้ำ เงื่อนไข ผลตอบแทน และควำมเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด 

www.phillipasset.co.th       02 635 3033 

849 อาคารวรวฒัน์ ชั้น 22 ห้อง 2201 ถนนสีลม 

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 



 

สารบัญ 
ส่วนท่ี 1 : รายละเอียดหนังสือชี้ชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม 
ส่วนท่ี 2 : รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิด ฟิลลิป ตราสารทุน   
1.  ข้อมูลทั่วไป      1 
2.  ประเภทกองทุน     1 
3.  ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนเงินทุนโครงกำร   1 
4.  กำรบริหำรจดักำรกองทุน    2 
5.  กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit)    2  
6.  กำรจ่ำยเงินปนัผล     2 
7.  กำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุน    2 
8.  ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำย     3 
9.  เครื่องมือบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องของกองทนุรวม   6 
10.  ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทนุและรำคำหน่วยลงทุน  6 
11.  มำตรกำรเยียวยำกรณีบริษัทจดักำรปฏบิัติไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรอนุมัติใหจ้ัดตัง้กองทนุรวม 7 
 เป็นกำรทั่วไป 
ส่วนท่ี 3 : ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกบับรษิัทจัดการ 
1.  บริษทัจดักำร      1 
2.  ผู้ดูแลผลประโยชน ์     2 
3.  นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ     7 
4.  ผู้จัดจ ำหน่ำย      7 
5.  ผู้ดูแลสภำพคล่อง (Market Maker)   7  
6.  ผู้ลงทุนรำยใหญ่ (Participating Dealer)   7 
7.  ที่ปรึกษำกำรลงทุน     7 
8.  ที่ปรึกษำกองทุน     7 
9.  ผู้ประกัน       7 
10.  ผู้รับมอบหมำยงำนด้ำนกำรจัดกำรลงทุน (Outsource)  7 
11.  คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน   7 
12. Prime Broker      7 
13. สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทนุ  7 
14. กำรออกและส่งมอบเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  8 
15. ก ำหนดเวลำ วิธีกำร และข้อจ ำกัดในกำรจ่ำยเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 9 
16. วิธีกำรช ำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น   9 
17. กำรจัดท ำทะเบียนหน่วยลงทุน กำรโอนหน่วยลงทนุ และข้อจ ำกัดในกำรโอนหน่วยลงทุน 11 
18. กำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร  12 



 

19. กำรเลิกกองทุนรวม     13 
20. กำรช ำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน   14 



 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการจัดการ 

 

กองทุนเปิด ฟิลลปิ ตราสารทุน 

Phillip Equity Fund 

 

บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด 

 



กองทุนเปด ฟลลิป ตราสารทุน
รายละเอียดโครงการจัดการ
1. ขอมูลทั่วไป

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปด ฟลลิป ตราสารทุน
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Phillip Equity Fund
ชื่อยอโครงการ : PEQ
ประเภทโครงการ : กองทุนเปด
ประเภทการขาย : หลายครั้ง
การกําหนดอายุโครงการ : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :

ไมกําหนด

ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูลงทุนทั่วไป
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
วัตถุประสงคของโครงการ :

เพื่อระดมเงินจากผูลงทุนทั่วไปที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ไปลงทุนในตราสารแหงทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และหรือตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) เพื่อสรางผลตอบแทนที่ดีและสมํ่าเสมอในระยะปานกลางถึงระยะยาวแกผูลงทุน 

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

กองทุนเปดฟลลิป ตราสารทุน มีนโยบายการลงทุนในตราสารแหงทุน โดยมีวัตถุประสงคที่จะลงทุนในหรือมีไวซึ่ง หลักทรัพยของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหรือตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยกองทุนจะเนนลงทุนในหุนที่มีปจจัยพื้นฐานดี 
โดยมีฐานะการลงทุนสุทธิในหุนสามัญ เฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน

สวนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแหงหนี้ และหรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผล โดยวิธีอื่นตามที่คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือใหความเห็นชอบใหกองทุนรวมประเภทนี้ลงทุนได 

กองทุนรวมสามารถลงทุนในหนวย CIS ในประเทศไดไมเกิน 10% ของมูลคาทรัพยสิทสุทธิของกองทุนรวม

ทั้งนี้ กองทุนจะไมลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Notes) 
ตราสารหรือหลักทรัพยที่เสนอขายในตางประเทศ รวมถึงตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (Non – 
Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated Securities) แตไมรวมถึงตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญา
ใชเงินที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุน เปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้า
ประกัน และตราสารหนี้อื่นใดที่กองทุนสามารถลงทุนไดโดยไมขัดกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. อยางไรก็ตาม กองทุนอาจมีไวซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (Non – Investment Grade) เฉพาะ
กรณีที่ตราสารหนี้นั้นไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สามารถลงทุนได (Investment Grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเทานั้น

3. ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินทุนโครงการ
จํานวนเงินทุนโครงการเริ่มตน : 1,000,000,000.00 บาท
นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี
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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)
ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน

5. การแบงชนิดหนวยลงทุน (class of unit) : ไมมี
6. การจายเงินปนผล

นโยบายการจายเงินปนผล : ไมจาย
หลักเกณฑการจายเงินปนผล : -
กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน : -

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

-

เงื่อนไข ขอจํากัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :

1. การชําระคารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน
กรณีบริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงินและจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทน  
โดยผูถือหนวยลงทุนตกลงรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการไดรับมติพิเศษใหชําระ
คาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินได

2. การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปด
ได 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

2



การเลื่อนกําหนดการชําระคาขายคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้
(1) เลื่อนกําหนดชําระคาขายคืนไดไมเกิน 10 วันทําการนับแตวันที่ผูถือหนวยลงทุนมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนนั้น เวนแตไดรับการผอนผัน
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ตลอดจน
เปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบเรื่องดังกลาวดวยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจงการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน พรอมทั้งจัดสงรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการไดรับ
ความเห็นชอบ หรือการรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลัง และรายงานการชดเชยราคาจากผูดูแลผลประโยชน ตอสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยพลัน ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจมอบหมายใหผูดูแลผลประโยชนดําเนินการดังกลาวแทนก็ได
(4) ในระหวางที่บริษัทจัดการเลื่อนกําหนดชําระคาขายคืน หากมีผูถือหนวยลงทุนสั่งขายคืนหนวยลงทุนในชวงเวลาดังกลาว ใหบริษัทจัดการ
รับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น โดยตองชําระคาขายคืนแกผูถือหนวยลงทุนตามลําดับวันที่สงคําสั่งขายคืนกอนหลัง

3. เงื่อนไขและขอจํากัดในการจัดสรรและการโอนหนวยลงทุน
-

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 : 3.424 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
รายละเอียดเพิ่มเติม :

คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน คาใชจายเกี่ยวกับโฆษณา เมื่อรวมกับ
คาใชจายอื่นๆ ที่สามารถประมาณการได เชน คาธรรมเนียมและคาใชจายในการสอบบัญชี คาจัดทําเอกสารตางๆ ของกองทุน เชน 
หนังสือชี้ชวน หนังสือบอกกลาวตอผูถือหนวย ประกาศรวมถึงคาจัดสงเอกสารดังกลาว เมื่อรวมกันแลวประมาณคาใชจายที่เรียกเก็บ
จากกองทุน ไมเกินรอยละ 3.424  ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิ อยางไรก็ตาม คาใชจายดังกลาวเปนการประมาณการ อาจเปลี่ยนแปลง
ไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน ขนาดของกองทุน จํานวนผูถือหนวยลงทุน เปนตน แตทั้งนี้จะไมเกินกวาอัตราขั้นสูง
ของยอดรวมคาธรรมเนียม เงินตอบแทน และคาใชจายตางๆ ที่ไดระบุไวอยางชัดแจงในโครงการ

8.2 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 1.605 ตอปของมูลคาทรัพยสินทั้งหมดของกองทุนรวมหักมูลคา
หนี้สินทั้งหมด
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.107 ตอปของมูลคาทรัพยสินทั้งหมดของกองทุนรวม
หักมูลคาหนี้สินทั้งหมด
ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.107 ตอปของมูลคาทรัพยสินทั้งหมดของกองทุน
รวมหักมูลคาหนี้สินทั้งหมด
คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไมมี
คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่นๆ : มี

ประมาณการคา ในอัตราไมเกินรอยละ 1.605 ตอปของมูลคาทรัพยสินทั้งหมดของกองทุนรวมหักมูลคาหนี้สินทั้งหมด
รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :

คาธรรมเนียมหรือคาใชจายในการจัดตั้งกองทุน คาธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม และคาธรรมเนียมการจด
ทะเบียนเพิ่มทุนของกองทุนรวม
  (1)  คาโฆษณาประชาสัมพันธกองทุนเพื่อการเสนอขายครั้งแรกและการเสนอขายหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ซึ่งรวม
ถึงคาใชจายในการจัดสัมมนาเผยแพรแนะนํากองทุนรวม การสงเสริมการขาย คาใชจายในการเซ็นสัญญาตาง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกองทุน 
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และคาใชจายดานการตลาดอื่น ๆ ทั้งนี้ คาใชจายดังกลาวรวมกันจะไมเกินรอยละ 0.535 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
  (2)  คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหลักทรัพยและทรัพยสินของกองทุน เชน คานายหนาซื้อขายหลักทรัพยหรือตราสารตาง ๆ 
ภาษีอากรแสตมป คาใชจายในการโอนและรับโอนหลักทรัพย คาใชจายในการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับหลักทรัพย คาใชจายในการ
เบิกเอกสารสิทธิในหลักทรัพย และหรือคาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นใดที่ทําใหกองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพยและหรือทรัพยสิน
นั้นได
   1)  คาใชจายของผูดูแลผลประโยชนในการติดตอกับบุคคลภายนอก 
   2)  คาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ในการใชบริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เชน การมีบัญชีกองทุนกับ
ธนาคาร คาอากรแสตมป คาไปรษณียากร คาสมุดเช็คหรือแบบฟอรมเช็ค
   (3) คาใชจายในการจัดทํา ผลิต แปล และนําสงเอกสารและรายงานตามที่กฎหมายกําหนด เชน หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
ครั้งแรกและทุกรอบปบัญชี รายงานประจําป รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปบัญชี รายงานเกี่ยวกับขอมูลการจัดการ
กองทุนรวม เพื่อนําสงแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือผูถือหนวยลงทุน และหรือผูดูแลผลประโยชน ผูสอบบัญชี และผู
เกี่ยวของกับกองทุนรวม
   (4) คาธรรมเนียนจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนกองทุน
   (5) คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เกี่ยวของกับการใชบริการทางกฎหมายและศาล เชน คาที่ปรึกษากฎหมาย คารางและตรวจสอบ
นิติกรรม สัญญา คาบริการทางกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิหรือเพื่อติดตามหนี้สิน คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เกิดจาก
การจํานํา จํานอง ปลดจํานํา จํานอง ประเมินราคา หรือประโยชนอื่นใดเพื่อกองทุน
   (6) คาใชจายในการจัดทํา ผลิตหนังสือโตตอบผูถือหนวยลงทุน หนังสือบอกกลาว ขาวสาร รายงานและจดหมายตาง ๆ ถึงผูถือหนวย
ลงทุนหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับกองทุนรวมโดยตรง รวมถึงคาประกาศในหนังสือพิมพรายวัน
   (7) คาใชจายในการรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน คาใชจายในการออกเช็ค คาใชจายในการนําเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากบัญชีซื้อ
หนวยลงทุนเขาฝากในบัญชีกองทุน และคาใชจายในการนําเงินเขาบัญชีสําหรับการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
   (8) คาจัดทํา ผลิต และจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน หนังสือยืนยันการซื้อขายหนวยลงทุน (ถามี) และแบบพิมพที่ใชในการ
ทํารายงานของกองทุนรวม
   (9) คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ เชน คาใชจายในการขอมติสรุปมติ และตรวจสอบมติ
ผูถือหนวยลงทุน การจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน การแจงผูถือหนวยลงทุน การประกาศหนังสือพิมพ
   (10) คาธรรมเนียมและคาใชจายในการสอบบัญชี
   (11) คาใชจาย (ถามี) ในการดําเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนที่ฟองรองใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ หรือ เรียกคาสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
   (12) คาใชจายตาง ๆ และคาธรรมเนียมที่เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาการชําระบัญชี และเลิกกองทุนรวม

8.3 คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end fee)

เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 1.0 ของมูลคาหนวยลงทุน

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end fee)
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
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คาธรรมเนียมอื่น : มี
คาธรรมเนียมอื่นๆ : เชน คาธรรมเนียมการหักเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุน คาธรรมเนียมการโอนเงินคา
ขายคืนหนวยลงทุนเขาบัญชีเงินฝาก เปนตน
ในอัตราไมเกิน รอยละ ของมูลคาหนวยลงทุน : 0.0
ตามที่จายจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน) :

คาธรรมเนียมการหักเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุน คาธรรมเนียมการโอนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนเขา
บัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด 

8.4 วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียมอื่นๆที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม จะตัดจายจากกองทุนรวมตามที่จายจริง โดยบริษัทจัดการดวยความเห็นชอบของผู
ดูแลผลประโยชนมีสิทธิที่จะตัดจายคาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ ดังกลาว ในงวดเดียวหรือเฉลี่ยตัดจายเปนคาใชจายของกองทุน
รวมเปนรายวัน ทั้งนี้ การตัดจายคาใชจายดังกลาวจะเปนไปตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไป หรือ
มาตรฐานการบัญชีที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยการนั้น

8.5 การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
 

การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียม/คาใชจาย การดําเนินการของ บลจ.

1. การเพิ่มคาธรรมเนียม/คาใชจาย  
    1.1 ตามที่ระบุไวในโครงการ  

          1.1.1 ไมเกินอัตราที่ระบุในโครงการ      เปดเผย2  ใหผูลงทุนทราบลวงหนา ≥  3 วัน
ทําการกอนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น

          1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไวในโครงการ1(มีการกําหนดอยาง
ชัดเจนไวในโครงการแลววาสามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกลาว
ได)

 

                    1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตราที่ระบุไวใน
โครงการ

     บลจ. ตองไดรับมติพิเศษ3 และแจงให
สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่
เปลี่ยนแปลง

                     1.1.2.2 กรณีเกิน ≤  5% ของอัตราที่ระบุไวใน
โครงการ

     เปดเผย2 ใหผูถือหนวยทราบลวงหนา  ≥  
60 วันกอนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น 
และแจงใหสํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต
วันที่เปลี่ยนแปลง

    1.2 แตกตางไปจากโครงการ      บลจ. ตองขอมติ3 เพื่อแกไขโครงการ
2. การลดคาธรรมเนียม/คาใชจาย  

    2.1 ตามที่ระบุไวในโครงการ      เปดเผย2  ใหผูลงทุนทราบภายใน 3 วันทํา
การนับแตวันที่มีการเรียกเก็บลดลง

    2.2 แตกตางไปจากที่ระบุไวในโครงการ
     ให บลจ. สามารถขอแกไขโครงการ โดยให
ถือวาสํานักงานเห็นชอบ
การแกไขโครงการในเรื่องดังกลาว

1 เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลายอนหลัง 1 ปนับแตวันที่ บลจ. เรียกเก็บคาธรรมเนียม/คาใชจายดังกลาวเพิ่มขึ้น

2 การเปดเผยขอมูลตองกระทําโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาวอยางทั่วถึง
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3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผูถือหนวยลงทุน 
และการจัดประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวม

9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุนรวม
- 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
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 
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 (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

ในกรณีที่บริษัทจัดการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการทั่วไป (auto approve) 
และการฝาฝนหรือการไมปฏิบัตินั้นกอใหเกิดความเสียหายแกผูลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการเยียวยาความเสียหายใหแกผูลงทุนโดย
ไมชักชา โดยในกรณีที่ไมสามารถตกลงกันได บริษัทจัดการจะยินยอมใหนําขอพิพาทเขาสูกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ
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กองทุนเปิด ฟิลลปิ ตราสารทุน 
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บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากัด 

 



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) ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสินซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการ เปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนครั้งแรก
  ข) จัดการกองทุนรวมใหเปนไปตามที่ระบุไวในโครงการที่ไดรับอนุมัติ ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัด การและผูถือหนวยลงทุนและ
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยอยางเครงครัด
  ค) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพยตาง ๆ และซื้อขาย จําหนาย สั่งโอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หลักทรัพย ที่ลงทุนไวนั้นตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายและตามวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได
รับอนุมัติ ทั้งนี้โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนหลัก 
  ง) ดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
  จ) ดําเนินการเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนที่ขายไดแลว หรือยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทําการถัด จากวันทําการซื้อขายหนวย
ลงทุนจํานวนนั้น แลวแตกรณี 
  ฉ) แจงการแกไขเพิ่มเติม จํานวน และมูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม ณ วันทําการสุดทายของทุกเดือนใหแกสํานัก
งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายในวันทําการที่ 20 ของเดือนถัดไป 
  ช) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจัดสรรหนวยลงทุนและหรือคําสั่งซื้อขายหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในโครงการ 
  ซ) เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหุน หรือหลักทรัพยอยูเทาที่จําเปน เพื่อรักษาประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุน 
  ฌ) เปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมตาม “วิธีการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
กองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ” 
 (2) การรับและจายเงินของกองทุนรวม 
  ก) จัดใหมีการรับและจายคาธรรมเนียม คาใชจาย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและใหแกผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวมใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดการกองทุนรวม ตามที่กําหนดไวในขอ “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผูสั่งซื้อหรือผูถือ
หนวยลงทุน” 
  ข) ไดรับคาตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและคาธรรมเนียมอื่นๆ ตามอัตราที่กําหนดไวในขอ “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บ
จากกองทุนรวม และผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน” 
 (3) การแตงตั้งบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อการจัดการกองทุนรวม 
  ก) จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัติของผูดูแลผล
ประโยชนของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกอง ทุนรวมและแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทน ตามเงื่อนไขในการ
เปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนทั้งนี้โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน 
  ข) แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใตหลักเกณฑเงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
  ค) จัดใหมีผูสอบบัญชีทรัพยสินของกองทุนรวมที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี
  ง) แตงตั้งผูชําระบัญชีกองทุนรวม เมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวมทั้งนี้โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรม การ ก.ล.ต. กอน 
  จ) แตงตั้งนายทะเบียนของกองทุนรวมตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
  (4) การดําเนินการอื่นๆ 
   ก) ออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนหรือเอกสารหลักฐานอื่น เพื่อรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน 
   ข) จัดใหมีการฝากทรัพยสินของกองทุนรวมไวกับผูดูแลผลประโยชน 
   ค) จัดใหมีและเก็บรักษาไวซึ่งทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
   ง) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือของรอบปปฏิทิน และรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุนตามที่คณะ
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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 : ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ที่อยู :

อาคารสาทรนครทาวเวอร 3 10/F 100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

สิทธิของผูดูแลผลประโยชน 
            (ก) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราที่กําหนดไวในโครงการ 
            (ข) บอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญา ทั้งนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. 

หนาที่และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน 

        • ในระหวางที่ผูดูแลผลประโยชนยังคงไดรับการแตงตั้งใหกระทําหนาที่ตามสัญญาฉบับนี้ 
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            (1) ผูดูแลผลประโยชนมีหนาที่และความรับผิดชอบในฐานะผูดูแลผลประโยชนของกองทุนตามที่กําหนดไว ดังนี้ 

                1.1 ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่ตลอดจนภาระผูกพันตามที่กําหนดไวในเอกสารดังตอไปนี้อยางเครงครัด : 

                        1.1.1 โครงการจัดการกองทุนรวม 

                        1.1.2 ขอกําหนดที่ทําไวระหวางบริษัทจัดการและผูถือหนวยลงทุน 

                        1.1.3 มาตรา 125 มาตรา 126 มาตรา 129 และมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535(“พรบ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย”) และ 

                        1.1.4 ประกาศที่เกี่ยวของของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและสํานักงาน กลต. 

                1.2 รับรองความถูกตองในการคํานวณ มูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการไดคํานวณไว
แลวเมื่อเห็นวาการคํานวณถูกตองตามโครงการจัดการกองทุนรวมและกฎหมาย 

                1.3 จัดทําายงานโดยละเอียดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนหรือ
ในกรณีที่บริษัทจัดการไมปฏิบัติตามหนาที่หรือภาระผูกพันตามที่ระบุไวในขอ 1 ขางตน และจัดสงรายงานดังกลาวใหแกสํานักงาน กลต. 
ภายใน 5 วันนับจากวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูถึงเหตุการณดังกลาว 

                1.4 แจงใหบริษัทจัดการทราบถึงกรณีที่บริษัทจัดการไมปฏิบัติตามหนาที่หรือภาระผูกพันตามที่ระบุไวในขอ 1.1 ขางตน 

                1.5 ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตน หรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงาน กลต. คาใชจายในการฟองรองบังคับคดีเพื่อ
ประโยชนของผูถือหนวยลงทุนใหเปนคาใชจายที่เรียกชําระจากทรัพยสินของกองทุนได 

                1.6 ดูแลและตรวจสอบใหผูชําระบัญชีปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงมาตรา 130 แหง พรบ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
หากผูชําระบัญชีไมปฏิบัติตามกฎหมายใหผูดูแลผลประโยชนรายงานใหสํานักงาน กลต. ทราบ และดูแลใหสินทรัพยของกองทุนอยูในความ
ดูแลของตนจนกวากระบวนการชําระบัญชีจะแลวเสร็จ 

                1.7 แสดงความเห็นของผูดูแลผลประโยชน เกี่ยวกับการจัดการและการดําเนินงานของกองทุนในระหวางปที่ผานมาตาม
กฎหมาย โดยแสดงไวในรายงานประจําปของกองทุน และรายงาน 6 เดือน และสงมอบภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นรอบปบัญชี หรือวันสิ้น
รอบระยะเวลา 6 เดือนนั้น 

                1.8 จัดทําบัญชีของกองทุนและดูแลรักษาสินทรัพยของกองทุนตามรายละเอียดที่ระบุไวใน (2) 

                1.9 จัดทําบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่จําเปนเพื่อแสดงรายการธุรกรรมทั้งหมดที่ผูดูแลผลประโยชนกระทําขึ้นในการ
ปฏิบัติตามหนาที่และภาระผูกพันของตนตามสัญญานี้ รวมทั้งจัดทําบัญชีและเอกสารหลักฐาน ตาง ๆ ตามที่กฎหมายและโครงการจัดการ
กองทุนรวมกําหนด 

                1.10 จัดทําและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารหลักฐานตางๆ ของกองทุนเพื่อใหบริษัทจัดการสามารถเผยแพรรายงานประจําป
และบัญชีของกองทุนตามที่กฎหมายกําหนด 

                1.11 เก็บรักษา จัดทํา และจัดสงใบรับรอง เช็ค รายงานการเงิน คําบอกกลาวและเอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการหรือกองทุน
ตองจัดทําหรือจัดสงใหแกผูถือหนวยลงทุนหรือตามคําสั่งของผูถือหนวยลงทุน 

                1.12 กระทําการอื่นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามหนาที่ขางตน 

                1.13 ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ตกลงเปนลายลักษณอักษรกับบริษัทจัดการโดยไมกระทบกระเทือนตอสิทธิของผูดูแลผล
ประโยชนตามขอ (3) ของเงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน ทั้งนี้ หากผูดูแลผลประโยชนตองปฏิบัติหนาที่นอกเหนือจากที่กําหนดภาย
ใตสัญญานี้ ใหผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเพิ่มเติมตามแตจะตกลงรวมกันกับบริษัท 

            (2) ผูดูแลผลประโยชนมีหนาที่และความรับผิดชอบในฐานะตัวแทนเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนตามที่กําหนดไว ดังนี้ 
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                2.1 เปดบัญชีตอไปนี้ในนามของกองทุน 

                        2.1.1 เปดบัญชีทรัพยสินหนึ่งบัญชีหรือมากกวา (“บัญชีทรัพยสิน”) สําหรับสินทรัพยที่กองทุนรับมา ฝากไว หรือโอนให
กับผูดูแลผลประโยชน หรือที่ผูดูแลผลประโยชนไดมาเพื่อบัญชีของกองทุน และ 

                        2.1.2 เปดบัญชีเงินฝากหนึ่งบัญชีหรือมากกวา (“บัญชีเงินฝาก”) เพื่อฝากเงินสดในสกุลเงินตราตาง ๆ ที่ผูดูแลผล
ประโยชนยอมรับและไดรับมาเพื่อบัญชีของกองทุน (ไมวาจะไดมาโดยการฝากเขาบัญชี หรือเปนผลประโยชนที่ไดรับจากสินทรัพย) (“เงิน
สด”) ทั้งนี้ เงินสดที่ฝากไวในบัญชีเงินฝากจะถือเปนเงินที่ฝากไวกับธนาคาร ในกรณีที่กองทุนเปดบัญชีเงินฝากในนามของตนเองไวกับ
ตัวแทนเก็บรักษาทรัพยสินเพื่อลงทุนในตลาดใด ๆ โดยเฉพาะ ใหถือวาเงินสดที่ฝากไวในบัญชีเงินฝากในนามของกองทุนดังกลาวไมเปนสวน
หนึ่งของบัญชีเงินฝากตามขอนี้ แตผูดูแลผลประโยชนยังคงมีหนาที่ตองดูแลบัญชีดังกลาวภายใตสัญญาตอไป 
ผูดูแลผลประโยชนจะมีหนาที่ในการเปดบัญชีตอเมื่อผูดูแลผลประโยชนไดรับเอกสารที่จําเปนในการเปดบัญชีตามที่ไดรองขออยางสมเหตุสม
ผล 

                2.2 ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาเงินสดและสินทรัพยที่ไดรับไวในนามของกองทุน โดยชี้แจงไวในเอกสารหลักฐานของผูดูแลผล
ประโยชนโดยชัดแจงวา สินทรัพยนั้นเปนของกองทุนและแยกไวตางหากจากทรัพยสินของผูดูแลผลประโยชน (โดยรวมถึงเอกสารแสดงสิทธิ
และกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน) และของลูกคาของผูดูแลผลประโยชน หากผูดูแลผลประโยชนมอบหมายหนาที่รับฝากทรัพยสินบางสวนหรือ
ทั้งหมดใหแกตัวแทนเก็บรักษาทรัพยสิน ผูดูแลผลประโยชนตองดําเนินการใหตัวแทนเก็บรักษาทรัพยสินปฏิบัติเชนเดียวกัน 

                2.3 ผูดูแลผลประโยชนตองดําเนินการสงมอบหรือรับทรัพยสินเพื่อบัญชีของกองทุนตามที่ไดรับคําสั่ง (โดยทรัพยสินที่ไดรับตาม
ขั้นตอนในขอนี้จะถือเปนสวนหนึ่งของสินทรัพยของกองทุน) 
                2.4 ผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจกระทําการและตองดําเนินการที่เกี่ยวกับทรัพยสินดังตอไปนี้ เวนแตจะไดรับคําสั่งเปนอยางอื่น 
: 

                        2.4.1 เรียกเก็บ และรับชําระ (ไมวาจะเปนรายไดหรือทุน) และเงินจัดสรรในสวนที่เกี่ยวกับทรัพยสิน เพื่อบัญชีของ
กองทุน ตลอดจนดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึง (แตไมจํากัดเพียง) การนําคูปองและหลักฐานอื่นๆ เกี่ยวกับดอกเบี้ยไปแสดง และ
ลงนามรับรองเพื่อเรียกเก็บเช็ค ดราฟต และตราสารที่โอนเปลี่ยนมือไดอื่น ๆ ตลอดจนทําการหักภาษีหรือภาษี ณ ที่จาย ที่จําเปนตองหักไว 
หรือที่ผูดูแลผลประโยชนเห็นวาจําเปนตองหักไว หรือที่กองทุนมีหนาที่ตองชําระ หรือเห็นวามีหนาที่ตองชําระตามกฎหมาย หรือตามวิธี
ปฏิบัติของหนวยงานทางภาษีที่เกี่ยวของในเขตอํานาจศาลใด ๆ 

                        2.4.2 ลงนามในเอกสารแสดงสิทธิหรือเอกสารรับรองอื่น ๆ ในนามของกองทุนที่จําเปนในการรับชําระที่เกี่ยวเนื่องกับ
สินทรัพย 

                        2.4.3 ดําเนินการทุกประการในนามของกองทุน ตามที่ผูดูแลผลประโยชนเห็นวาจําเปนหรือสมควรกระทําเพื่อให
สามารถปฏิบัติตามคําสั่งหรือปฏิบัติตามหนาที่ตลอดจนบังคับใชสิทธิของผูดูแลผลประโยชนตามสัญญานี้ 

                2.5 ผูดูแลผลประโยชนไมมีหนาที่จะตองกระทําการ หรืองดเวนกระทําการเกี่ยวกับทรัพยสิน นอกเหนือจากที่กําหนดไวใน
สัญญานี้ 

                2.6 ผูดูแลผลประโยชนจะปฏิบัติหนาที่ของตนตามสัญญานี้ดวยความระมัดระวัง ตลอดจนระมัดระวังดูแลรักษาทรัพยสิน
เสมือนเชนเปนทรัพยสินของตนเอง 

                2.7 ผูดูแลผลประโยชนไมมีหนาที่หรือภาระผูกพันที่จะตองจัดทําประกันภัยคุมครองความเสี่ยงภัยใด ๆ (ใหรวมถึงความเสี่ยง
จากการสูญหาย เสียหาย ทําลาย หรือสงมอบผิด ทั้งนี้ โดยไมเปนการจํากัดความในประโยคขางตน) ในสินทรัพยใหแกบริษัทจัดการไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวน 

                2.8 ผูดูแลผลประโยชนไมมีหนาที่ตองดําเนินการ หรือจัดใหมีการปองกันเปนกรณีพิเศษ เพิ่มเติมไปจากที่ผูดูแลผลประโยชนได
ดําเนินการอยูแลวในปจจุบันเพื่อการดูแลรักษาทรัพยสิน 

                2.9 ผูดูแลผลประโยชนจะไมใชสิทธิออกเสียง เขารวมประชุม หรือดําเนินการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับหลักทรัพยเวนแตเทาที่ได
รับคําสั่ง หากบริษัทจัดการรองขอ ผูดูแลผลประโยชนจะจัดสงแบบใบมอบฉันทะและหนังสือออกเสียงลงคะแนนใหแกบริษัทจัดการหรือ
บุคคลอื่นตามที่บริษัทจัดการจะสั่งการ เพื่อใหบริษัทจัดการสามารถใชสิทธิดังกลาวได 

                2.10 ผูดูแลผลประโยชนจะใชความพยายามตามสมควรเพื่อแจงใหบริษัทจัดการทราบถึงการขอไถถอน การใหหรือการสิ้นสุด
อายุของสิทธิแปลงสภาพ การใหหรือการสิ้นสุดอายุของสิทธิจองซื้อ การควบกิจการ คําเสนอ การรวมกิจการ การปรับโครงสรางองคกรและ
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โครงสรางเงินทุนหรือการดําเนินการอื่น ๆ หรือการดําเนินการในเรื่องของการบริหารจัดการหรือการควบคุมดูแลอันมีผลกระทบตอ
หลักทรัพย ผูดูแลผลประโยชนจะไมดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการดังกลาวขางตน เวนแตตามที่ไดรับคําสั่งและคําสั่งนั้นไดใหไวภายในระยะ
เวลาที่ผูดูแลผลประโยชนจะสามารถปฏิบัติตามคําสั่งนั้นได เนื่องจากคําบอกกลาวเพื่อแจงใหบริษัทจัดการทราบถึงกรณีขางตน อาจไดมา
จากแหลงขอมูลตาง ๆ ที่ไมไดอยูภายใตการควบคุมของผูดูแลผลประโยชนและอาจเปนการแปลเอกสารหรือสรุปเนื้อหาของเอกสารอื่น ผู
ดูแลผลประโยชนจึงไมมีหนาที่ตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูลหรือคําแปลหรือขอความสรุป และผูดูแลผลประโยชนไมรับรองถึงความ
ถูกตองหรือครบถวนของคําบอกกลาวดังกลาว อยางไรก็ดี ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนใหบริการแปลเอกสารที่เกี่ยวเนื่องกับคําบอกกลาวนั้น 
ผูดูแลผลประโยชนไมตองรับผิดชอบตลอดจนไมมีความรับผิดใด ๆ ในการจัดทําคําแปล รวมถึงความถูกตองของคําแปล 

                2.11 หากเจาของหลักทรัพยไดรับสิทธิ หรือผลประโยชนจากการออกหุนใหมตามสัดสวนผูถือหุนเดิม การจายเงินปนผลเปน
หุน การแตกหุน หรือจากการกระทําอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน ซึ่งมีกําหนดระยะเวลาการใชสิทธิ และเจาของหลักทรัพยตองใชการตัดสินใจดวย
ตัวเอง ผูดูแลผลประโยชนจะตองใชความพยายามเพื่อดําเนินการใหไดรับคําสั่งจากบริษัทจัดการวาจะใหดําเนินการเชนไร แตหากผูดูแลผล
ประโยชนไมไดรับคําสั่งภายในระยะเวลาที่จะสามารถดําเนินการไดทัน หรือไดรับทราบการไดรับสิทธิดังกลาวชาเกินกวาจะดําเนินการเพื่อให
ไดรับคําสั่ง ผูดูแลผลประโยชนไมตองดําเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น 

                2.12 ผูดูแลผลประโยชนจะตองจัดทําบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ แสดงรายการทรัพยสินทั้งหมดที่ผูดูแลผลประโยชนถือ
ไว รวมทั้งรายการธุรกรรมที่ผูดูแลผลประโยชนทําในนามของกองทุน และ เมื่อบริษัทจัดการรองขอเปนลายลักษณอักษร ผูดูแลผลประโยชน
ตกลงใหผูสอบบัญชีของกองทุนเขาตรวจสอบบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ นั้นตามสมควรเพื่อการสอบบัญชีของกองทุน 

                2.13 ผูดูแลผลประโยชนมิไดปฏิบัติหนาที่ภายใตสัญญาฉบับนี้ในฐานะผูจัดการการลงทุน หรือที่ปรึกษาการลงทุนใหแกบริษัท
จัดการหรือกองทุนแตอยางใด ดังนั้น การเลือกตลอดจนการไดมาและการจําหนาย จาย โอนทรัพยสินจึงเปนความรับผิดชอบของบริษัท
จัดการโดยตลอด 

                2.14 ผูดูแลผลประโยชนจะตองจัดทํารายงานเกี่ยวกับฐานะทรัพยสิน และรายการแสดงรายละเอียดธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพยสิน
ตามรอบระยะเวลาที่บริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนไดตกลงกัน 
เมื่อบริษัทจัดการรองขอเปนลายลักษณอักษร ใหผูดูแลผลประโยชนจัดทํารายงานเกี่ยวกับฐานะทรัพยสินดังที่กลาวไวในวรรคแรก ในรูปของ
สื่ออิเล็กทรอนิกส และสงใหบริษัทจัดการทางอีเมลตามที่อยูที่บริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนตกลงกัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการเขาใจดีวา
การสื่อสารดวยสื่อทางอิเล็กทรอนิกสมิใชวิธีการสื่อสารที่ปลอดภัยและเชื่อถือได และตกลงยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากวิธีการสื่อสาร
ดังกลาวทั้งหมด (ซึ่งรวมถึง(แตไมจํากัดเพียง)ความเสี่ยงจากการที่ขอมูลที่เปนความลับอาจถูกแทรกแซง) และผูดูแลผลประโยชนไมตอง
รับผิดจากการใหบริการนี้ 

บริษัทจัดการจะตรวจสอบรายงานดังกลาวทันทีที่ไดรับ และจะแจงใหผูดูแลผลประโยชนทราบในทันทีหากบริษัทจัดการตรวจพบขอ
ผิดพลาดหรือขอคลาดเคลื่อนในรายงานดังกลาว หากบริษัทจัดการไมทําหนังสือโตแยงขอมูลในรายงาน หรือใบแจงหนี้ภายในระยะเวลา 30 
วัน นับจากวันที่ระบุไวในรายงานหรือใบแจงหนี้นั้น ใหถือวาบริษัทจัดการตกลงวารายงานหรือใบแจงหนี้ดังกลาวถูกตอง และถือวาบริษัท
จัดการยอมรับเนื้อหาในเอกสารดังกลาวโดยชัดแจงวาเปนจริงและถูกตองทุกประการเวนแตปรากฏขอผิดพลาดโดยชัดแจง 

                2.15 ผูดูแลผลประโยชนและตัวแทนเก็บรักษาทรัพยสินแตละราย อาจฝากหลักทรัพยไวกับ หรือถือหลักทรัพย ผานระบบ
หลักทรัพย ตามวิธีปฏิบัติปกติของระบบหลักทรัพยดังกลาว ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ :- 

                        2.15.1 หลักทรัพยดังกลาวจะตองถือหรือฝากไวในบัญชีของผูดูแลผลประโยชน หรือตัวแทนเก็บรักษาทรัพยสิน และ
ตองไมรวมกับทรัพยสินของผูดูแลผลประโยชนหรือตัวแทนเก็บรักษาทรัพยสิน นอกจากจะเปนหลักทรัพยที่กองทุนฝากไวเอง และ 

                        2. 15.2 เอกสารหลักฐานของผูดูแลผลประโยชนและตัวแทนเก็บรักษาทรัพยสินที่เกี่ยวกับหลักทรัพยที่อยูในระบบ
หลักทรัพยนั้น จะตองระบุวาหลักทรัพยดังกลาวเปนหลักทรัพยของกองทุน 

                2.16 ผูดูแลผลประโยชนอาจรวมหลักทรัพยของกองทุน กับหลักทรัพยของลูกคารายอื่นของผูดูแลผลประโยชนในลักษณะเปน
บัญชีรวม ทั้งนี้ โดยขึ้นกับบทบัญญัติของกฎหมาย กฎระเบียบและวิธีปฏิบัติของตลาดที่เกี่ยวของ 

        • ในการปฏิบัติหนาที่ของผูดูแลผลประโยชนภายใตสัญญาฉบับนี้ ผูดูแลผลประโยชนจะตองปฏิบัติหนาที่และขอผูกพันตามที่กําหนด
ไวในโครงการจัดการกองทุนรวม และตามขอกําหนดที่ทําขึ้นระหวางบริษัทจัดการและผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนรายละเอียดที่กําหนดไวใน 
(1) และ (2) อยางเครงครัด ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือขอกําหนดดังกลาวในลักษณะที่ทําใหมี
การเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญในลักษณะการใหบริการหรือในวิธีการใหบริการของผูดูแลผลประโยชนภายใตสัญญาฉบับนี้จะไมสามารถทํา
ไดหากผูดูแลผลประโยชนไมใหความยินยอมเปนลายลักษณอักษร 

ผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม และตามพระราช
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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 :

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้             
(1)   เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนมีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนโดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบ
ลวงหนาเปนลายลักษณอักษร เปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน             
(2)   ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดตกลงไว ผูดูแลผลประโยชนหรือ
บริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 
วัน             
(3)   ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการหรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือ
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใด และบริษัทจัดการและผูดูแลผล
ประโยชนทั้งสองฝายไมสามารถตกลงที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาใหสอดคลองกับกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องจาการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
มีผลเปนการเพิ่มภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชนมากกวาภาระหนาที่ที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน และผูดูแลผลประโยชน
ไมประสงคจะรับหนาที่ดังกลาว ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลยสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบ
ลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน              
(4)   ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติโดยเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่ขายไดแลว
ทั้งหมดของกองทุน เรียกรองใหมีการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชน             
(5)   ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทุนหรือขอมูลอื่นที่เกี่ยงของกับกองทุนไปเปดเผยหรือใชใน
ทางที่กอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายตอกองทุนหรือกอใหเกิดประโยชนแกผูดูแลผลประโยชนเอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญา
แตงตั้งผูดูแลผลประโยชนไดทันที่ เวนแตเปนการเปดเผยในการกระทําตามอํานาจหนาที่ของผูดูแลผลประโยชน หรือโดยอํานาจของ
กฎหมาย หรือคูสัญญาอีกฝายหนึ่งยินยอมอนุญาตเปนลายลักษณอักษรใหเปดเผยได             
(6)  ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติขอหนึ่งขอใดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัติผูดูแลผลประโยชน
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนจัดการแกไขใหถูกตองภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการ
ตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเปนอยาง
อื่น โดยบริษัทจัดการจะแจงการแกไขดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่แกไข
เสร็จสิ้น ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนไมจัดการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแลผล
ประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาใหแกไขและเมื่อไดรับอนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลวบริษัทจัดการจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนรายใหมแทนผูดูแลผลประโยชนเดิมโดยพลัน เวนแต
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเปนอยางอื่นในทุกกรณีการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนจะตองไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. กอน และเมื่อการเปนผูดูแลผลประโยชนสิ้นสุดลง ผูดูแลผลประโยชนจะตองทําหนาที่ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนตอไป
อยางสมบูรณจนกวาจะจัดการโอนทรัพยสิน และเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนใหแกผูดูแลผลประโยชนรายหมหรือตามคําสั่งของ
บริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดําเนินการอื่นใดที่จําเปน เพื่อใหการโอนทรัพยสินและเอกสารทั้งหลาย
ใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหมเสร็จสิ้น และผูดูแลผลประโยชนรายใหมสามารถทําหนาที่ไดทันที ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาอันสมควร เวนแต
บริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะมีคําสั่งเปนอยางอื่น

ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวม หรือผูถือหนวยลงทุนที่ไมเขาขอยกเวนใหกระทําได
หากเปนกรณีที่มีนัยสําคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได
สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :

ธนาคาร สแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) เลขที่ 90 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขต บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท 0-
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2724-5296และ/หรือที่บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

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

เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2296-5809, 0-2296-4864 
โทรสาร 0-2283-1298

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 :

ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหัวขอ “การรับซื้อคืนหนวยลงทุน”

สิทธิในการรับเงินปนผล :

-ไมมี-

สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :

(1)  ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหนวยลงทุนได ทั้งนี้ จะตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย                         
(2)  ขั้นตอนในการโอนหนวยลงทุน                                      
(ก)   ผูถือหนวยลงทุนจะตองกรอกใบคําขอโอนหนวยลงทุนใหถูกตองครบถวน พรอมชําระคาโอนตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุน
รวม โดยผูถือหนวยลงทุนจะตองดําเนินการขอโอนหนวยลงทุนดวยตนเองที่สํานักงานของบริษัทจัดการ                                      (ข) 
 ในกรณีที่ผูรับโอนยังไมเคยมีบัญชีหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองกรอกใบเปดบัญชีหนวยลงทุนใหถูกตองครบถวน พรอมทั้ง
ยื่นเอกสารที่เกี่ยวของตามรายละเอียดที่ระบุไวในใบเปดบัญชี และสงมอบใหกับบริษัทจัดการ                                      
(ค)   บริษัทจัดการจะตรวจสอบความถูกตองของเอกสารทั้งหมด และสงมอบเอกสารใบตอบรับคําขอโอนใหกับผูถือหนวยลงทุนเปน
หลักฐาน                                       
(ง)   บริษัทจัดการจะดําเนินการใหนายทะเบียนบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุน พรอมทั้งจัดทําหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนและนําสง
ใหผูถือหนวยลงทุนทันทีที่การบันทึกขอมูลการโอนเสร็จสิ้นลง    

ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน :

 

สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :
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ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อใหบริษัทจัดการทําการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะ
กระทําการตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

หากผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินดังกลาว เวนแตเปนกรณีกองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมีผูถือ
หนวยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจํานวนที่ถืออยู

สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผูถือหนวยลงทุนที่จะไดรับเงินคืนหากกองทุนตองเลิกไป โดยบริษัทจัดการจะจัดใหการชําระบัญชีตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุในขอ 20 
“การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน”

สิทธิประโยชนอื่นๆ :

สิทธิในการจํานําหนวยลงทุน             
ผูถือหนวยลงทุนสามารถนําหนวยลงทุนรวมไปจํานําไดตามกฎหมาย แตทั้งนี้นายทะเบียนหนวยลงทุนจะรับจดทะเบียนการจํานําใหแกผูรับ
จํานําเฉพาะที่เปนสถาบันการเงิน และหนวยงานของราชการเทานั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม :

-

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

14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :
- ระบบไรใบหนวยลงทุน
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :

บริษัทจัดการจะใชระบบไรใบหนวยลงทุน  โดยจะดําเนินการตามหลักเกณฑดังนี้                         
(1)   เมื่อสิ้นสุดการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก นายทะเบียนหนวยลงทุนจะจดแจงชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน
ใหเปนผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน เพื่อจัดสงใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 15 
วันนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันทําการขาย และ
รับซื้อคืนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก  ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานตางๆ จะจัดสงโดยทางไปรษณีย หรือใหผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนเปนผูมอบใหแลวแตกรณี ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนตั้งแต 2 คนขึ้นไป แตไมเกิน 4 คน ถือหนวยลงทุนรวมกัน บริษัทจัดการจะจด
แจงชื่อผูถือหนวยลงทุนเหลานั้นเปนผูถือหนวยลงทุนรวมกันในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และเปนผูรับเงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน 
หรือเงินปนผล (ถามี) รวมกัน โดยจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อตามเงื่อนไขการลงนามในคําขอเปดบัญชีหนวยลงทุนเปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวย
ลงทุน ในการลงนามเอกสารสําคัญของกองทุน

(2) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกใบหนวยลงทุน (Scrip) ใหกับผูถือหนวยลงทุนเฉพาะในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนรองขอใหบริษัทจัดการ
ออกใบหนวยลงทุน เพื่อนําไปใชหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทั้งนี้ ในการออกใบหนวยลงทุนทุก
กรณีจะกระทําเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรเทานั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
(ก) ผูถือหนวยลงทุนกรอกใบคําขอใหออกใบหนวยลงทุน ซึ่งขอรับไดจากนายทะเบียนหนวยลงทุน
(ข) ยื่นใบคําขอใหออกใบหนวยลงทุน พรอมชําระคาธรรมเนียมในการออกใบหนวยลงทุนตอนายทะเบียนหนวยลงทุน
(ค) นายทะเบียนลงทุนโดยไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุน ตามจํานวนหนวย
ลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนกรอกจํานวนหนวยลงทุนในใบคําขอมากกวาจํานวนหนวยลงทุนที่
ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะใหออกใบหนวยลงทุนสําหรับ
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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) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกครั้งที่มีการขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัต ิ
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

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 : 
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(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

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
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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) : -

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) :

หากผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินดังกลาว เวนแตเปนกรณีกองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมีผูถือ
หนวยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจํานวนที่ถืออยู
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับกองทุนรวมดังตอไปนี้
(1) กองทุนรวมอีทีเอฟที่จัดตั้งขึ้นตามโครงการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่ 2 ตามมติที่ประชุมกลุมธนาคารกลางสมาชิก Executive 
Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)
(2) กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนซึ่งเปนคนตางดาว
(3) กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน
(4) กองทุนรวมดังนี้  ที่จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมกอนวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549
(ก) กองทุนรวมปดที่มีขอกําหนดวาบริษัทจัดการจะขายหนวยลงทุนเพียงครั้งเดียวและไดกําหนดวันสิ้น
อายุโครงการไวอยางแนนอนในโครงการ โดยไมมีการขยายอายุโครงการ
(ข) กองทุนรวมเปดที่มีขอกําหนดในโครงการวาบริษัทจัดการจะขายหนวยลงทุนเพียงครั้งเดียว
(ค) กองทุนรวมสําหรับผูลงทุนในตางประเทศ
(5) กองทุนรวมภายใตโครงการระหวางประเทศดังนี้ ที่เปนการลงทุนของผูลงทุนในตางประเทศที่มิไดมีสัญชาติไทยหรือผานบัญชีแบบไมเปด
เผบชื่อ (omnibus account) 
(ก) โครงการ Cross-border Offers of ASEAN Collective Investment Schemes to Non-retail Investors 
(ข) โครงการ Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes
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(ค) โครงการ Asia Region Funds Passport 
(6) กองทุนรวมที่มีประกาศกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมไวเปนการเฉพาะแลว

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
(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 
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โดยในกรณีที่ไมสามารถตกลงกันได บริษัทจัดการจะยินยอมใหนําขอพิพาทเขาสูกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

19. การเลิกกองทุนรวม
เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

19.1 หากปรากฏวากองทุนเปดใดมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนจํานวนดังนี้ 
19.1.1 จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทําการใด ๆ
 19.1.2 มูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดโดยคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน ลดลงเหลือนอยกวา 50 ลานบาทในวันทําการ
ใด และบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุนรวมนั้น
19.1.3 กรณีที่มีการขายคืนหนวยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ ใหถือเปนเหตุใหเลิกโครงการจัดการ
(ก) มีการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวา 2 ใน 3  ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิในชวงระยะเวลา 5 วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวา 2 ใน 3 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด

ความในขอ 19.1.3  มิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาการ
เลิกกองทุนรวมจะไมเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยู เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพยสินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพ
คลองอยางเพียงพอ และผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยูจะไมไดรับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการเลิกกองทุนรวมเปดตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ 19.6 เมื่อปรากฏขอเท็จจริงที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวมพิจารณาแลวมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนตามขอ 19.1.3  และการเลิกกองทุนรวมจะ
เปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนโดยรวม 

19.2 เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนเปดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอ
ใหเกิดความเสียหายแกกองทุนเปด หรือไมปฏิบัติตามหนาที่ของตน 
19.3  เมื่อไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดเเลวทั้งหมด
ของโครงการจัดการ ทั้งนี้ หากปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมเกินรอยละ 60 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ของโครงการ บริษัทจัดการจะสงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผูดูแลผลประโยชน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรับรอง
ผลการนับมตินั้น
19.4 สํานักงานจะเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีการจัดตั้งกอง ทุนรวมเพื่อผูลงทุน
ทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชนจากการลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเปนการเฉพาะหรือเพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ทรัพยสินหรือธุรกจของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด และสํานักงานไดดําเนินการแจงใหบริษัทจัดการหรือบุคคลที่  เกี่ยวของทําการชี้แจง แสดง
เหตุผล ขอเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไมมีการชี้แจง หรือ ชี้แจงแลวแตไมอาจพิสูจนหรือทําใหเชื่อไดวาการจัดตั้งกองทุนรวมเปนการ
จัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง และสํานักงานสั่งใหบริษัทจัดการทําการแกไข หรือดําเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการไม
สามารถดําเนินการตามที่สํานักงานสั่งได หรือดําเนินการแลวแตไมสามารถทําใหกองทุนรวมเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง 
19.5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น
เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในโครงการ และหรือกรณีกองทุนมีขนาดกองทุนลดลงเหลือนอยจนไมเหมาะสมกับคา
ใชจายในการบริหารกองทุนตอไป และบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุนรวมนั้น 

การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

19.6 เมื่อปรากฏเหตุใหเลิกกองทุนตามขอ 19.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี้ เวนแตประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ
ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. จะกําหนดไวเปนอยางอื่น

1.1 ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตั้งแตวันที่เกิดเหตุการณตาม 19.1

1.2 แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 19.1 โดยวิธีการดังนี้

1.2.1 แจงผูถือหนวยที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยโดยชองทางใด ๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยได

1.2.2 แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน

1.2.3 แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน

1.3 จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเปดดังกลาวภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 19.1 เพื่อรวบรวมเงินเทาที่
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สามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ

1.4 ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมไดตามขอ 1.3 ใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแตวันที่เกิด
เหตุการณตามขอ 19.1 และเมื่อดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยแลวใหถือวาเปนการเลิกกองทุนเปดนั้น

19.7 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 
และแจกจายทรัพยสินที่คงเหลือจากการชําระหนี้สินของกองทุนรวมแลวใหแกผูถือหนวยลงทุนรวมทั้งทําอยางอื่นตามแตจําเปนเพื่อชําระ
บัญชีกองทุนใหเสร็จสิ้น  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด สําหรับคาใชจาย และเงินคา
ตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม และผูชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนใหแก ผูถือ
หนวยลงทุนตามมูลคาทรัพยสินสุทธิเทาที่คงเหลืออยูตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนถืออยูตามหลักฐานที่ปรากฏใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ        เมื่อไดชําระบัญชีเสร็จเรียบรอยแลว ผูชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลว หากปรากฏวายังมีทรัพยสินคงคางอยูใหผูชําระบัญชี
จัดการโอนทรัพยสินดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

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