ข ้อผูกพันระหว่างผู ้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ด ทิสโก โกลบอล
้
ไฮ ดิวิเดนด์
กับ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด
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ขอผูกพัน
1. บริษัทจัดการ
ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนทิสโก จํากัด
ที่อยู (ภาษาไทย) :
เลขที่ 48/16-17 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 9 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ที่อยู (ภาษาอังกฤษ) :
48/16-17 TISCO TOWER, 9TH FLOOR, NORTH SATHORN ROAD, SI LOM, BANG RAK, Bangkok 10500
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังตอไปนี้
1) การบริหารกองทุนรวม
(1) ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสินซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนครั้งแรก
(2) จัดการกองทุนรวมใหเปนไปตามที่ระบุไวในโครงการที่ไดรับอนุมัติ ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการและผูถือหนวยลงทุนและตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยอยางเครงครัด
(3) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพยตาง ๆ และซื้อขาย จําหนาย สั่งโอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพยที่ลงทุนไวนั้นตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายและตามวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได
รับอนุมัติ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนหลัก
(4) ดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(5) ดําเนินการเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนที่ขายไดแลว หรือยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนตาม หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมกา
รก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(6) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจัดสรรหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในโครงการ
(7) ใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหุนหรือหลักทรัพยอยูเทาที่จําเปนเพื่อรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
(8) เปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม และรายละเอียดของโครงการจัดการ
กองทุนรวม
2) การรับและจายเงินของกองทุนรวม
(1) จัดใหมีการรับและจายคาธรรมเนียม คาใชจาย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและใหแกผูถือหนวยลงทุน และกองทุนรวมใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดการกองทุนรวม ตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
(2) ไดรับคาตอบแทนในการจัดการกองทุนรวมและคาธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
3) การแตงตั้งบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อการจัดการกองทุนรวม
(1) จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัติของผูดูแลผล
ประโยชนของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมและแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนตามเงื่อนไขในการ
เปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนที่กําหนดไวในขอ 2 ทั้งนี้ โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน
(2) แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(3) จัดใหมีผูสอบบัญชีทรัพยสินของกองทุนรวมที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. วาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี
(4) แตงตั้งผูชําระบัญชีกองทุนรวมเมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน
(5) แตงตั้งนายทะเบียนของกองทุนรวมตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
4) การดําเนินการอื่นๆ
(1) ออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนหรือเอกสารหลักฐานอื่นเพื่อรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน
(2) จัดใหมีการฝากทรัพยสินของกองทุนรวมไวกับผูดูแลผลประโยชน
(3) จัดใหมีและเก็บรักษาไวซึ่งทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(4) จัดทํารายงานทุกรอบปบัญชีเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ้นปบัญชีและสงรายงานดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยู
ในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นปบัญชีนั้น
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(5) จัดทํารายงานรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปบัญชีหรือปปฏิทิน เพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนเปดของรอบระยะเวลาหกเดือนนั้น
และสงรายงานดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือน
นับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกลาวหรือเมื่อผูถือหนวยลงทุนรองขอ
(6) จัดทําหนังสือชี้ชวนใหมทุกรอบปบัญชีเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ้นปบัญชี และสงใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นปบัญชีนั้น
(7) แจงการแกไขเพิ่มเติมขอมูลที่ไดจดทะเบียนไวแลว ยกเวนการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแกไขเพิ่มเติมจํานวนและมูลคา
หนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ไดแกไขเพิ่มเติม
นั้น
(8) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนเปดตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียคาธรรมเนียมตาม
อัตราที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดในกรณีที่หลักฐานดังกลาวสูญหายหรือถูกทําลาย
(9) จัดทํารายงานการซื้อขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนรวมเปนรายวันและจัดสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกวันทํา
การนั้น
(10) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเปนรายวัน และจัดสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกวันทําการนั้น
(11) จัดทํารายงานตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในกรณีที่หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมมีมูลคาเกิน
อัตราที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดหลักทรัพยหรือทรัพยสินมาเพิ่มเติม
(12) จัดใหมีการขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
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 : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู :
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :
ในการกํากับดูแลกองทุนรวม ผูดูแลผลประโยชน มีสิทธิ หนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดังตอไปนี้
สิทธิของผูดูแลผลประโยชน
1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราที่กําหนดไวในโครงการ
2) บอกเลิกสัญญาจัดตั้งผูดูแลผลประโยชนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญา ทั้งนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมกา
รก.ล.ต.
หนาที่และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน
1) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบซึ่งไดระบุไวในขอ 1 ในสวนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม
2) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติการใหเปนไปตามโครงการจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกลาวโดยเครงครัด ทั้งในปจจุบันและที่จะมี
แกไขเพิ่มขึ้นในอนาคต หากบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามใหแจงบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทํา
การจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนหรือไมปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ผูดูแลผล
ประโยชนจะตองกํากับดูแลอยางใกลชิด พรอมทั้งจัดทํารายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวโดยละเอียด และสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 5 วันนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูถึงเหตุการณดังกลาว
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3) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนโดยแยกทรัพยสินของกองทุนออกจากทรัพยสินของผูดูแลผลประโยชนและทรัพยสินของ
ลูกคาอื่นๆของผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งดูแลใหการเบิกจายทรัพยสินของกองทุนเปนไปตามที่ระบุไวในรายละเอียดของโครงการจัดการ
กองทุนรวมและขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
4) ดําเนินการรับมอบ สงมอบ จําหนาย จายโอนและแปลงสภาพหลักทรัพยตางๆ ซึ่งเปนทรัพยสินของกองทุนรวมตามคําสั่งของบริษัท
จัดการเมื่อเห็นวามีหลักฐานถูกตองแลว ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาคาหลักทรัพยดังกลาว
5) รับรองความถูกตองในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขาย ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนและจํานวนหนวยลงทุน ที่
บริษัทจัดการไดคํานวณไวแลว
6) รับรองความถูกตองในจํานวนหนวยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหนวยลงทุนใหกับผูจองซื้อหนวยลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุนตามจํานวน
เงินที่บริษัทจัดการโอนเขาบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของกองทุน และจํานวนหนวยลงทุนที่ถูกยกเลิกจากการขายคืนของผูถือหนวยลงทุนใน
แตละวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
7) จายเงินอันเปนคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนรวมตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
8) ดูแล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุนรวม เพื่อผลประโยชนในการเขาประชุมผูถือหุน การรับเงินปนผล การรับดอกเบี้ย การรับสิทธิในการ
จองซื้อหุนเพิ่มทุนและ/หรือหนวยลงทุน และสิทธิประโยชนอื่นใดที่กองทุนรวมพึงจะไดรับ รวมทั้งดําเนินการรับหรือจายเงินตามสิทธินั้น ๆ
ทั้งนี้ สิทธิในการประชุมผูถือหุนเปนของบริษัทจัดการ
9) จัดทํารายงานดังตอไปนี้เปนลายลักษณอักษรสงใหบริษัทจัดการ
(1) รายงานถึงผลในการดําเนินการตามคําสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจําหนายหลักทรัพย การรับเงินปนผล ดอกเบี้ยและอื่น ๆ
(2) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนรวมที่รับฝากไว
(3) จัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุนรวมและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนรวมที่รับฝากไว
(4) รายงานรายละเอียดรับจายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พรอมยอดคงเหลือ ณ สิ้นวันและคํานวณดอกเบี้ยคางรับ
(5) รายงานเปนรายวันเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลักทรัพยและตามสถานภาพของหลักทรัพยพรอมคํานวณ
ดอกเบี้ยคางรับ (ถามี)
(6) รายงานรายละเอียดเจาหนี้คาซื้อหลักทรัพยและลูกหนี้คาขายหลักทรัพย
(7) รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเปนรายเดือน
(8) รายงานเงินปนผลคางรับของกองทุนรวม
10) จัดทํารายงานโดยละเอียดเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอใหเกิด
ความเสียหายแกกองทุนรวม หรือไมปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ระบุไวในขอ 1 ในสวนของสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของ
บริษัทจัดการ และสงใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ภายใน 5 วันนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูถึงเหตุการณดังกลาว
11) แจงใหบริษัทจัดการทราบในกรณีที่บริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด หลักทรัพยรวมถึงประกาศ
หลักเกณฑที่ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกลาว
12) ดําเนินการสอดสองดูแล และตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวม ทั้งนี้ จะตองไมเขามามีอํานาจตอการตัดสินใจ
และการดําเนินงานของบริษัทจัดการ
13) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตน หรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท
จัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คาใชจายในการฟองรอง
บังคับคดีเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนใหเรียกรองจากทรัพยสินของกองทุนรวม
14) รับฝากทรัพยสินของกองทุนรวมจนกวาจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
15) ดูแลและตรวจสอบใหผูชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 และประกาศที่ออกตามความในมาตรานี้ ในกรณีที่ผูชําระบัญชีกระทําการหรือ
งดเวนกระทําการตามมาตรา 130 และประกาศที่ออกตามความในมาตรานี้ ใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมรายงานใหสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
16) ใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนในรายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานประจําปตามหลักเกณฑที่คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
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17) ใหความเห็นชอบบริษัทจัดการในวิธีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนตามราคาที่เปนธรรม ในกรณีที่วิธีการคํานวณมูลคา
ทรัพยสินตามปกติทําใหมูลคาทรัพยสินไมเหมาะสมกับสภาวะการณในขณะคํานวณมูลคา หรือกรณีที่เปนทรัพยสินอื่นนอกจากที่กําหนดไว
ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
18) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน ทั้งนี้ ตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
19) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและขอผูกพันระหวางผูถือ
หนวยลงทุนกับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมโดยเครงครัด
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 :
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชนภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนมีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผูดูแลผลประโยชนโดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบ
ลวงหนาเปนลายลักษณอักษร เปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน
2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนไมปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดตกลงไว ผูดูแลผลประโยชนหรือบริษัทจัดการอาจ
บอกเลิกสัญญาจัดตั้งผูดูแลผลประโยชน โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน
3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการหรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือประกาศ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดและบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนทั้งสอง
ฝายไมสามารถตกลงที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาใหสอดคลองกับประกาศคําสั่งระเบียบและขอบังคับดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลเปนการเพิ่มภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชน และผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับหนาที่ดังกลาว ผูดูแลผล
ประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไม
นอยกวา 90 วัน
4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติโดยเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่ขายไดแลว
ทั้งหมดของกองทุนรวมเรียกรองใหมีการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชน โดยบริษัทจัดการจะบอกกลาวใหผูดูแลผลประโยชนทราบลวงหนา
เปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน
5) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทุนรวมหรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของกับกองทุนรวมไปเปดเผย หรือ
ใชในทางที่กอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายตอกองทุนรวม หรือกอใหเกิดประโยชนแกผูดูแลผลประโยชนเอง บริษัทจัดการสามารถบอก
เลิกสัญญาจัดตั้งผูดูแลผลประโยชนได ทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญาจะตองบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน
6) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติ บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนจัดการแกไขใหถูกตองภายใน 15 วันนับ
ตั้งแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจง
การแกไขดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่แกไขเสร็จสิ้น
ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนตอสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาใหแกไขและเมื่อไดรับอนุญาตแลว บริษัทจัดการจะแตงตั้งผู
ดูแลผลประโยชนรายใหมแทนโดยพลัน
ในกรณีที่มีเหตุตองเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมไมวาเหตุใด บริษัทจัดการจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูดูแลผลประโยชนตองปฏิบัติหนาที่จนกวาจะมีการแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนรายใหม ถาการเปนผูดูแลผล
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ประโยชนของกองทุนรวมสิ้นสุดลง ใหผูดูแลผลประโยชนจัดการโอนทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนรวมใหแกผูดูแลผล
ประโยชนรายใหมหรือตามคําสั่งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดําเนินการอื่นใดที่จําเปนเพื่อใหการ
โอนทรัพยสินและเอกสารทั้งหลายเปนไปโดยเรียบรอยภายใน 30 นับตั้งแตวันถัดจากการเปนผูดูแลผลประโยชนสิ้นสุดลง
ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวม หรือผูถือหนวยลงทุนที่ไมเขาขอยกเวนใหกระทําได
หากเปนกรณีที่มีนัยสําคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได
สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ซอยราษฎรบูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบูรณะ
แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1995-7
และ/หรือบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือธนาคารแหงประเทศไทย และ/หรือศูนยรับฝากหลักทรัพยตาง
ประเทศอื่นใด และ/หรือผูรับฝากทรัพยสินหรือตัวแทนเก็บรักษาทรัพยสินของผูดูแลผลประโยชน และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต ที่บริษัทจัดการและ/หรือผูดูแลผลประโยชนแตงตั้งขึ้นเพื่อเก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศ
3. นายทะเบียนหนวยลงทุน
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนทิสโก จํากัด
ที่อยู :
เลขที่ 48/16-17 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 9 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท 0-2633-7777 โทรสาร 0-2633-7300
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 :
ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม
สิทธิในการรับเงินปนผล :
ไมมี
สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :
1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดเฉพาะกรณีดังตอไปนี้
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(1) กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนโอนหนวยลงทุนใหบิดา มารดา บุตร และคูสมรสของผูถือหนวยลงทุน
(2) การโอนหนวยลงทุนตามคําสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย
(3) การโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมใหกับทายาท หรือผูรับผลประโยชนตามพินัยกรรม
ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทจัดการที่จะพิจารณาการโอนหนวยลงทุนในลักษณะอื่น
นอกเหนือจากการโอนหนวยลงทุนตามขอ 1) (1) (2) และ (3) ขางตน
2) วิธีการโอนหนวยลงทุน
(1) ผูโอนและผูรับโอนจะตองยื่นคําขอโอนหนวยลงทุนที่สํานักงานของนายทะเบียนหนวยลงทุน ในกรณีที่ผูรับโอนยังไมเคยมีบัญชีกองทุน
รวมกับบริษัทจัดการมากอน ผูรับโอนจะตองกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปดบัญชีกองทุนและยื่นตอนายทะเบียนหนวยลงทุนพรอมกับคํา
ขอโอนหนวยลงทุน พรอมเอกสารหลักฐานแสดงเหตุในการโอนตามที่กลาวในขอ 1)
(2) ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนใหแกนายทะเบียนหนวยลงทุนในอัตรา 30 บาทตอหนวยลงทุน 10,000 หนวยหรือ
เศษของ 10,000 หนวย ในวันที่ยื่นคําขอโอนหนวยลงทุน หรือขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
(3) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบสําเนาคําขอโอนหนวยลงทุนใหแกผูโอนไวเปนหลักฐาน
(4) การโอนหนวยลงทุนซึ่งเปนไปตามขอ 1) และ 2) ตามที่กลาวขางตน นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุน และ
บริษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูโอนหนวยลงทุนและผูรับโอนหนวยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับตั้งแตวันถัด
จากวันที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคําขอโอนหนวยลงทุนและเอกสารหลักฐานที่ครบถวน ตามรูปแบบและวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด
(5) การโอนหนวยลงทุนจะถือวาเสร็จสมบูรณก็ตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดจดแจงการโอนลงในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลว
เทานั้น
ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน :
ไมมี
สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคืนจากผูชําระบัญชีในกรณีที่มีการเลิกกองทุนรวม
สิทธิประโยชนอื่นๆ :
ไมมี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ผูถือหนวยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไมเกินคาหนวยลงทุนที่ยังสงใชแกบริษัทจัดการกองทุนรวมไมครบ
การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไมวาในทอดใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวย
ลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกําหนดในขอผูกพันซึ่งลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวม
โดยชอบ
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจายผลประโยชนตอบแทน และคืนเงินทุนไดไมเกินไปกวาสวนของทุนของกองทุน
รวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบงชนิดของหนวยลงทุน สิทธิในการไดรับประโยชนตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผูถือหนวยลงทุน
แตละชนิดตองเปนไปตามขอกําหนดของหนวยลงทุนชนิดนั้น ๆ ดวย
14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :
- ระบบไรใบหนวยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :
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เมื่อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไดรับ “ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน” และ/หรือ “คําสั่งซื้อหนวยลงทุนตามวิธีการของ
แตละชองทางในการซื้อหนวยลงทุน” ของกองทุนรวม ที่กรอกรายละเอียดครบถวนแลว และผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไดชําระเงินคาซื้อหนวย
ลงทุนครบถวนแลวพรอมทั้งหลักฐานเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม บริษัทจัดการจะจดแจงชื่อผูสั่งซื้อ
หนวยลงทุนเปนผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน
กองทุนจะใชระบบไรใบหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนเปนหลักฐานที่ออกแทนหนวยลงทุนของ
กองทุนรวม รวมทั้งใหถือวาหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสที่บริษัทจัดการจัดเตรียมใหผูถือหนวยลงทุนบนระบบ
TISCOASSET E-Trade นั้นเปนหลักฐานที่ออกแทนหนวยลงทุนของกองทุนรวมดวยเชนกัน โดยจะออกใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 15
วันนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกและภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนในกรณีที่ขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก
หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการออกใหแกผูลงทุนนั้น จะแสดงรายละเอียด ดังตอไปนี้ ชื่อและนามสกุลของผูถือหนวยลงทุน
ชื่อกองทุนรวม ประเภทกองทุน วันที่ซื้อ / ขายหนวยลงทุน มูลคาทรัพยสินตอหนวย จํานวนหนวยลงทุน และราคาตอหนวยลงทุน (บาท)
เปนตน
อยางไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ
โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 วัน กอน
วันดําเนินการดังกลาว
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถใชอางอิงตอ
บริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดทําใบหนวยลงทุนมอบใหแกผูถือหนวยลงทุน
15. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :
โครงการจะไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุน แตจะนําผลกําไรไปลงทุนตอเพื่อใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้น
16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน :
1) บริษัทจัดการอาจชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินได ตามเงื่อนไขใดเงื่อนไข
หนึ่งดังตอไปนี้
(1) การชําระคาขายคืนหนวยลงทุนดังกลาว มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูถือหนวยลงทุนนําหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นนั้นไปชําระเปนคาซื้อ
หนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ
(2) บริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน
(3) ผูถือหนวยลงทุนตกลงรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการกองทุนรวมไดรับมติ
พิเศษใหชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินได
2) ในการพิจารณาจัดสรรหลักทรัพยหรือทรัพยสิน เพื่อชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการ
จะยึดหลักใหมีการดําเนินการที่เหมาะสม เปนธรรม ตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมทุกรายเปนสําคัญ โดยจะพิจารณาจากปจจัย ดังตอ
ไปนี้
(1) มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยหรือทรัพยสิน (Mark to Market)
(2) อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ลงทุน (Duration)
(3) สัดสวนการลงทุน
(4) สภาพคลองของตราสาร
(5) อันดับความนาเชื่อถือของตราสาร (Credit Rating)
อยางไรก็ตาม ในกรณีที่มีขอจํากัดในการจัดสรรหลักทรัพยหรือทรัพยสิน เชน กรณีที่ผูออกตราสารมีการกําหนดเงื่อนไขที่ไมอนุญาตให
กองทุนแบงหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่กองทุนถืออยูทั้งหมดที่ออกโดยผูออกตราสารรายนั้นได เปนตน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช
ดุลยพินิจในการจัดสรรหลักทรัพยหรือทรัพยสินตามวิธีการที่บริษัทจัดการพิจารณาวาเหมาะสม เปนธรรม ตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุน
รวมทุกราย
3) ในกรณีที่บริษัทจัดการจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสรร
หลักทรัพยตามขั้นตอนดังตอไปนี้
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(1) บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคาหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นที่จะนํามาชําระเปนคาขายคืนหนวยลงทุนแทนเงินใหแกผูขายคืนหนวยลงทุน
โดยคํานวณจากมูลคายุติธรรมที่บริษัทจัดการใชในการคํานวณราคาหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นนั้น ณ วันทําการซื้อขายหนวยลงทุน และ
จัดสรรหลักทรัพยใหเปนไปตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนที่ขายคืนหนวยลงทุน และสัดสวนตามมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยแตละตัวใน
พอรตการลงทุน ณ วันที่ผูถือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุน และหากมีสวนตางจะชําระเปนเงินสด โดยมีวิธีการคํานวณ ดังนี้
1. คํานวณจํานวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนที่กองทุนตองชําระใหแกผูถือหนวยลงทุน และสัดสวนการถือหนวยลงทุนที่ขายคืนหนวยลงทุน
2.คํานวณสัดสวนตามมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยแตละตัวในพอรตการลงทุน เพื่อพิจารณาวาหลักทรัพยแตละตัวคิดเปนสัดสวนเทาใดของ
พอรตการลงทุนทั้งหมด
3. จัดสรรหลักทรัพยใหแกผูถือหนวยลงทุนตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนที่ขายคืนหนวยลงทุน โดยพิจารณาจากปจจัยตามขอ 2) เพื่อใหผู
ถือหนวยลงทุนไดรับสัดสวนหลักทรัพยในแตละผูออกหรือคูสัญญา อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ลงทุน อัตราดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทน
รวมถึงอันดับความนาเชื่อถือของตราสารที่ใกลเคียงกันกับพอรตการลงทุนของกองทุนมากที่สุด
(2) บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสรรหลักทรัพยใหแกผูถือหนวยลงทุน โดยในกรณีที่มูลคาของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นที่จะจัดสรรใหแก
ผูขายคืนหนวยลงทุนมีมูลคานอยกวาจํานวนเงินที่ผูขายคืนหนวยลงทุนจะไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะจัดสรร
หลักทรัพยที่คํานวณไดตามขอ 3) (1) ใหแกผูขายคืนหนวยลงทุน และจะทําการชําระสวนตางระหวางมูลคาเปนเงินสดใหแกผูขายคืนหนวย
ลงทุน
ในกรณีที่กองทุนมีเงินสดคงเหลือไมเพียงพอตอการชําระคืนสวนตางตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะทําการชําระสวนตางใหแกผูขายคืน
หนวยลงทุน เมื่อกองทุนมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นวันทําการใดถัดจากวันนั้น
หมายเหตุ : สวนตางระหวางมูลคาเทากับจํานวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนที่ผูขายคืนหนวยลงทุนพึงไดรับ หักดวยมูลคาหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอื่นที่ตองการจัดสรรใหแกผูขายคืนหนวยลงทุน
(3) กรณีที่มีผูขายคืนหนวยลงทุนที่รับคาขายคืนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินมากกวา 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนิน
การจัดสรรหลักทรัพยหรือทรัพยสินตามวิธีการที่กําหนดในขอ 3) (1)
(4) กรณีการจายเงินสวนตางระหวางมูลคาตามขอ 3) (2) ใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนที่รับคาขายคืนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพยหรือทรัพยสิน
อื่นแทนเงินที่มีจํานวนผูขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวมากกวา 1 ราย บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินสวนตางดังกลาวใหแกผูขายคืนหนวย
ลงทุนที่มีมูลคาขายคืนหนวยลงทุนนอยที่สุดกอนตามลําดับ
4) วิธีการสงมอบ
บริษัทจัดการจะดําเนินการสงมอบหลักทรัพยไปยังบัญชีที่ผูถือหนวยลงทุนเปดไวกับบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือ
ธนาคารแหงประเทศไทย หรือผูรับฝากทรัพยสินหรือตัวแทนเก็บรักษาทรัพยสินของผูถือหนวยลงทุน โดยในสวนที่เปนเงินนั้น บริษัทจัดการ
จะดําเนินการโอนเขาบัญชีรับชําระคาขายคืนที่ผูถือหนวยลงทุนใหไวกับบริษัทจัดการ
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) :
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการ
หรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน (omnibus account) จะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุม
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บุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนกรณีกองทุนรวมที่มีการแบงชนิด
หนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียว บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวได
เต็มจํานวนที่ถืออยู
หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน:
1) ในการขอมติผูถือหนวยลงทุนเพื่อการแกไขโครงการหรือวิธีการจัดการ บริษัทจัดการจะดําเนินการดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) การประชุมผูถือหนวยลงทุน
(2) การสงหนังสือขอมติของผูถือหนวยลงทุน
2) วันและเวลาในการดําเนินการเพื่อขอมติ บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทั้งนี้ ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเรื่องใดๆ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนทั้งหมดในบางกรณี
เชน บริษัทจัดการกองทุนจะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมด รวมในจํานวนเสียงในการขอมติในเรื่องดังกลาว เวนแตเปนกรณีกองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิด
ดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงรายเดียว บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มจํานวนที่ถืออยู
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
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หนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันไมวากรณีใด
ตองกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อ โดยบุคคลผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งประทับ
ตราบริษัท (ถามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอผูกพันเปดเผยไว ณ ที่ทําการและเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อใหผูถือ
หนวยลงทุนสามารถตรวจดูได รวมทั้งจัดสงสรุปการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน พรอมทั้งเหตุผลและความจําเปนใหผูถือหนวยลงทุน พรอมกับ
การสงรายงานประจําปของกองทุนรวม
18. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไมมี
รายละเอียดเพิ่มเติม : 19. การเลิกกองทุนรวม
เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
1) เมื่อกองทุนครบกําหนดอายุโครงการ หรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมลวงหนา
2) หากปรากฏวากองทุนเปดใดมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนจํานวนดังนี้
(1) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทําการใด
(2) มูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดโดยคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน ลดลงเหลือนอยกวา 50 ลานบาทในวันทําการใด
และบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุนรวมนั้น
(3) มีการขายคืนหนวยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
1. มีการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
2. มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนสุทธิในชวงระยะเวลา 5 วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวา 2 ใน 3 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ความใน (3) วรรคหนึ่ง มิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนที่บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาการเลิกกองทุน
จะไมเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยู เนื่องจากกองทุนยังคงมีทรัพยสินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคลองอยางเพียงพอ และ
ผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยูจะไมไดรับผลกระทบจากการขายคืนนั้น
ความใน (3) วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหนวยลงทุน กองทุนรวมฟดเดอร
กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทีเอฟ
3) บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในสวนของการดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม เมื่อ
ปรากฏขอเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุนตามขอ 2) (3) และการ
เลิกกองทุนจะเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
4) เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนเปดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอให
เกิดความเสียหายแกกองทุนเปด หรือไมปฏิบัติตามหนาที่ของตน
5) เมื่อไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหนวย
ลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ หากปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไม
เกิน 55% บริษัทจัดการจะสงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผูดูแลผลประโยชน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรับรองผล
การนับมตินั้น
6) สํานักงานจะเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผูลงทุน
ทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชนจากการลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเปนการเฉพาะ หรือเพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ทรัพยสินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด และสํานักงานไดดําเนินการแจงใหบริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวของทําการชี้แจง แสดง
เหตุผล ขอเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไมมีการชี้แจง หรือชี้แจงแลวแตไมอาจพิสูจนหรือทําใหเชื่อไดวาการจัดตั้งกองทุนรวมเปนการ
จัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง และสํานักงานสั่งใหบริษัทจัดการทําการแกไข หรือดําเนินการใดๆ และบริษัทจัดการไม
สามารถดําเนินการตามที่สํานักงานสั่งได หรือดําเนินการแลวแตไมสามารถทําใหกองทุนรวมเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง
7) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว หากเปนกรณีที่
(1) มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตใหนําไปลงทุนในตางประเทศ
(2) ผูจัดการกองทุนพิจารณาแลวเห็นวาสถานการณการลงทุนในตางประเทศไมเหมาะสม เชน ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวนอยาง
รุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณไมปกติ เปนตน
(3) กรณีอื่นใดที่มีเหตุใหเชื่อไดวาเปนการปกปองรักษาผลประโยชนของกองทุนและ/หรือผูถือหนวยลงทุน
11/12

การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
1) ในกรณีที่เลิกโครงการเพราะเหตุครบกําหนดอายุของโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมลวงหนา บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังตอไปนี้ เวนแตไดรับผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบกอนวันเลิกกองทุนรวมไมนอยกวา 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี้
1. แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน
2. แจงสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3. แจงตลาดหลักทรัพยในกรณีที่หนวยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
(2) ดําเนินการดวยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกลาวกอนวันเลิกกองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 วัน
ทําการ
(3) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย และตั๋ว
สัญญาใชเงินที่มีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จสิ้นกอนวันเลิกกองทุนรวม
2) ในกรณีที่ปรากฏวากองทุนมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในขอ 2) หรือขอ 3) ของเงื่อนไขในการเลิกกองทุน
บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้เพื่อเลิกกองทุน เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะแกไขเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
(1) ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตั้งแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 2) หรือขอ 3) ของเงื่อนไขในการเลิกกองทุน
(2) แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 2) หรือขอ 3) ของเงื่อนไขในการเลิกกองทุน โดยวิธีการ
ดังนี้
1. แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนโดยชองทางใดๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยลงทุนได
2. แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน
3. แจงสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนดังกลาวภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 2) หรือขอ 3) ของเงื่อนไขในการ
เลิกกองทุน เพื่อรวบรวมเงินเทาที่สามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(4) ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมไดตาม (3) ใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแตวันที่เกิด
เหตุการณตามขอ 2) หรือขอ 3) ของเงื่อนไขในการเลิกกองทุน และเมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแลวใหถือวาเปนการเลิก
กองทุนนั้น เวนแตไดรับผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อไดดําเนินการตาม (1) ถึง (4) แลว หากมีหลักทรัพยหรือทรัพยสิน
คงเหลืออยูจากการดําเนินการตาม (3) บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวย
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม
3) ในกรณีที่ปรากฏวากองทุนรวมมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนไปตามหลักเกณฑที่จะตองดําเนินการ เพื่อเลิกกองทุนรวม
ตามขอ 2) หรือขอ 3) ของเงื่อนไขในการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะไมตองดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี้
(1) การจัดทําและจัดสงหนังสือชี้ชวนใหมใหเปนปจจุบันตามขอ 4) (6) ในสวนของสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ หาก
วันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑดังกลาวเกิดขึ้นกอนหรือในวันที่ครบกําหนดจัดทําหรือจัดสงหนังสือชี้ชวน
(2) การจัดทําและจัดสงรายงานเพื่อแสดงขอมูลตามขอ 4) (4) และ (5) ในสวนของสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการหาก
วันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑดังกลาวเกิดขึ้นกอนหรือในวันที่ครบกําหนดจัดทําหรือจัดสงรายงาน
(3) การคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนตามที่ระบุในรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุน
รวม นับตั้งแตวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑดังกลาว และการประกาศมูลคาและราคาดังกลาวตามที่ระบุในรายละเอียดของโครงการ
จัดการกองทุนรวม นับตั้งแตวันทําการถัดจากวันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑดังกลาว
20. การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน
เมื่อเลิกโครงการแลวบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื่อดําเนินการคิดคํานวณรวบรวม
ทรัพยสิน จัดทําบัญชี จําหนายทรัพยสินของกองทุนรวม ชําระภาระหนี้สินและคาใชจายตางๆ ของกองทุนรวม รวมทั้งทําการอยางอื่นตามที่
จําเปนเพื่อชําระบัญชีของกองทุนรวมใหเสร็จสิ้น และผูชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี่ยคืนเงินใหแกผูถือหนวยลงทุนตามมูลคาทรัพยสินสุทธิ
เทาที่คงเหลืออยู ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และ วิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
สําหรับคาใชจายและเงินคาตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจายจากทรัพยสินของกองทุนรวมและผูชําระบัญชีจะดําเนินการ
เฉลี่ยคืนเงินใหแกผูถือหนวยลงทุนตามมูลคาทรัพยสินสุทธิเทาที่คงเหลืออยู เมื่อไดชําระบัญชีเสร็จเรียบรอยแลวผูชําระบัญชีจะทําการจด
ทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูชําระบัญชีจะโอนทรัพยสินคงคางใดๆที่เหลืออยูภายหลังการจดทะเบียน
เลิกกองทุนรวมแลวใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผานการแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหนึ่งของขอผูกพัน
ระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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