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ส่วนที่ 3 ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการ
1. บริ ษทั จัดการ :
ชือ่ :
ทีอ่ ยู่ :

บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตท้ี าวเวอร์ ชัน้ 7 ชัน้ 21 และ ชัน้ 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996
ทีอ่ ยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 175 Sathorn City Tower, 7th, 21st and 26th Floors, South Sathorn Road,
Sathorn, Bangkok 10120
สิ ทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) การบริ หารกองทุน
(1.1) ยื่นคาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ นเงินได้จากการขายหน่ วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนรวม
ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้ แรก
(1.2) จัด การกองทุ นให้เป็ นไปตามที่ร ะบุไว้ในโครงการที่ได้รบั อนุ มตั ิ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัท
จัดการ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างเคร่งครัด
(1.3) นาเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ และซื้อขาย จาหน่ าย สังโอน
่
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
หลักทรัพย์ทล่ี งทุนไว้นนั ้ ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และหรือประกาศสานักงาน ก.ล.ต. และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ิ ทัง้ นี้
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นหลัก
(1.4) ดาเนินการเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธกี ารทีก่ าหนด
(1.5) ดาเนินการเพิม่ จานวนหน่วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วหรือยกเลิกจานวนหน่ วยลงทุนทีร่ บั ซื้อคืนในวันทาการ
ถัดจากวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนจานวนนัน้ แล้วแต่กรณี
(1.6) สงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธการสังซื
่ อ้ หน่วยลงทุน การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
(1.7) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที่จาเป็ นเพื่อ
รักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(1.8) เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธจี ดั การกองทุนตามหัวข้อ "การขอมติ
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และวิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ"
(1.9) ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการมีพนั ธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ
หรือมีความจาเป็ นจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึน้ แล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึน้ ในอนาคต
เช่น ดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นต้น ผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุนได้รบั ทราบ และตกลงยินยอมให้สทิ ธิแก่บริษ ทั จัดการที่จะปฏิบตั กิ ารและดาเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็ นไปตาม
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พันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
การหักภาษี ณ ทีจ่ ่ายจากเงินได้ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตลอดจนมีสทิ ธิดาเนินการอื่นใดเท่าทีจ่ าเป็ นสาหรับการปฏิบตั ติ าม
พันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
(2) การรับและจ่ายเงิ นของกองทุน
(2.1) จัดให้มกี ารรับและจ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
และกองทุน ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามทีก่ าหนดไว้ในหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ งซื
ั ่ อ้ หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน"
(2.2) ได้ร บั ค่ า ตอบแทนในการจัด การกองทุ น และค่ า ธรรมเนี ย มอื่น ๆ ตามอัต ราที่ก าหนดไว้ในหัว ข้อ
"ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ งซื
ั ่ อ้ หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน"
(3) การแต่งตัง้ บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุน
(3.1) จัดให้มผี ูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัตติ ามประกาศสานักงาน ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติ
ของผู้ดู แ ลผลประโยชน์ ข องกองทุ น รวม รวมถึง การเปลี่ย นตัว ผู้ดู แ ลผลประโยชน์ ข องกองทุ น และแต่ ง ตัง้ ผู้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ อ่นื แทนตามเงื่อนไขในการเปลีย่ นตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ทก่ี าหนดไว้ ทัง้ นี้ โดยได้รบั อนุ ญาตจากสานักงาน
ก.ล.ต. ก่อน
(3.2) แต่งตัง้ ผู้สนั บสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ภายใต้ห ลัก เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีก ารที่ค ณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(3.3) จัดให้มผี ูส้ อบบัญชีทรัพย์สนิ ของกองทุนทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ
ผูส้ อบบัญชี
(3.4) แต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีกองทุน เมือ่ ยุตหิ รือเลิกกองทุน ทัง้ นี้ โดยความเห็นชอบของสานักงาน ก.ล.ต. ก่อน
(3.5) แต่งตัง้ นายทะเบียนของกองทุนตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
(4) การดาเนิ นการให้เป็ นไปตามข้อจากัดในการใช้สิทธิ ออกเสียงของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(4.1) หากผูถ้ อื หน่วยลงทุนถือหน่ วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ของกองทุนรวม บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินดังกล่าว เว้นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมทีม่ กี ารแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ อื หน่ วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวเต็ม
ตามจานวนทีถ่ อื อยู่
(4.2) เปิ ดเผยข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกินข้อจากัดในการใช้สทิ ธิออกเสียง (ถ้ามี) โดยจะระบุจานวนบุคคล
ทีถ่ อื หน่วยลงทุนเกินข้อจากัดดังกล่าว พร้อมทัง้ ช่องทางการตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลนัน้ ด้วย
(4.3) ในกรณีทม่ี ผี ูป้ ระกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้บริการเป็ นนายหน้าซื้อขายหน่ วยลงทุนแบบไม่เปิ ดเผยชื่อ
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน (Omnibus Account) บริษทั จัดการจะจัดให้มขี อ้ ตกลงให้ผูป้ ระกอบธุรกิจดังกล่าวดาเนินการตรวจสอบ
และแจ้งให้บริษทั จัดการทราบ หากมีกรณี ท่บี ุคคลใดถือหน่ วยลงทุนเกินข้อจากัดในการใช้สทิ ธิออกเสียง เพื่อให้บริษัท
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จัดการใช้ขอ้ มูลดังกล่าวในการเปิ ดเผยตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. รวมทัง้ ผูป้ ระกอบธุรกิจดังกล่าวนัน้ จะต้อง
ไม่นับคะแนนเสียงในส่วนทีเ่ กินข้อจากัดในการใช้สทิ ธิออกเสียงทีไ่ ด้กาหนดไว้ในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับ
บริษทั จัดการ
(5) การดาเนิ นการอื่นๆ
(5.1) จัดให้มเี อกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
(5.2) จัดให้มกี ารฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนไว้กบั ผูด้ แู ลผลประโยชน์
(5.3) จัดให้มแี ละเก็บรักษาไว้ซ่งึ ทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่สานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
(5.4) จัดทารายงานทุกรอบปี บญ
ั ชีเพื่อแสดงข้อมูลเกีย่ วกับกองทุน และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื หน่ วย
ลงทุนทีม่ ชี ่อื อยูใ่ นทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและสานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศกาหนด
(5.5) จัดทารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือน เพื่อแสดงข้อมูลเกีย่ วกับกองทุนของรอบระยะเวลาหกเดือน
นัน้ และส่งรายงานดังกล่า วให้ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุนและสานักงานตามประกาศกาหนด
เว้นแต่ บริษทั เลือกทารายงานตามรอบปี บญ
ั ชี บริษทั ไม่ตอ้ งจัดทารายงานในรอบระยะหกเดือนหลังสาหรับปี บญ
ั ชีนนั ้
(5.6) จัดทาหนังสือชีช้ วนใหม่ เพื่อแสดงข้อมูลเกีย่ วกับกองทุนทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ตามที่ประกาศกาหนด ทัง้ ทีม่ ี
อยูใ่ นปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
(5.7) แจ้งการแก้ไขเพิม่ เติมข้อมูลทีไ่ ด้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิม่ จานวนเงินทุนจดทะเบียนและการ
แก้ไขเพิม่ เติมจานวนและมูลค่าหน่ วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนให้แก่สานั กงาน ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 5 วัน
ทาการนับแต่วนั ทีไ่ ด้แก้ไขเพิม่ เติมนัน้
(5.8) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนเปิ ดต่อสานักงาน ก.ล.ต. โดยเสีย
ค่าธรรมเนียมตามอัตราทีส่ านักงาน ก.ล.ต. กาหนด ในกรณีทห่ี ลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทาลาย
(5.9) จัดทารายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นเพื่อการลงทุนของกองทุ นเป็ นรายวันและจัดส่ง
ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ภายในทุกสิน้ วันทาการนัน้
(5.10) จัดทารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเป็ นรายวัน และจัดส่งให้ผูด้ แู ลผลประโยชน์ภายในทุกสิน้ วัน
ทาการนัน้
(5.11) จัดทารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ท่มี มี ูลค่าเกินอัตราส่วนที่สานั กงาน ก.ล.ต. กาหนด
ในกรณีทม่ี ไิ ด้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิม่ เติมตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงาน ก.ล.ต. กาหนด และ
จัดส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทาการถัดจากวันทีห่ ลักทรัพย์นนั ้ มีมลู ค่าเกิน อัตราส่วนทีก่ าหนด
(5.12) จัดทาและจัดส่งรายงานอื่นๆ ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
(5.13) ปฏิบตั กิ ารอื่นๆ เพื่อให้บรรลุซ่งึ วัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซ่งึ ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุนภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
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และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด ทัง้ ที่ มีอยูใ่ น
ปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
บริษัท จัด การมีห น้ าที่ป ฏิบ ัติต ามข้อ ผูกพัน โครงการจัด การกองทุ น รวม กฎหมายว่าด้วยหลัก ทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสังที
่ อ่ อกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีทข่ี อ้ กาหนดในข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสังดั
่ งกล่าว หากบริษทั
จัดการได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสังนั
่ น้ ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว
เงือ่ นไขการเปลี่ยนบริ ษทั จัดการ :
ในกรณี ท่มี กี ารเปลี่ยนบริษัทจัดการ ไม่ว่าโดยคาสังของส
่
านักงาน ก.ล.ต. หรือโดยเหตุอ่ืนใดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษทั จัดการต้องดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพื่อให้บริษทั จัดการรายใหม่เข้าทา
หน้าทีต่ ่อไปได้ ซึง่ รวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้แก่บริษทั จัดการรายใหม่
2. ผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
ชือ่ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 100 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2724-5047 โทรสาร 0-2724-5051
สิ ทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
สิ ทธิ ของผูด้ แู ลผลประโยชน์
(1) ได้รบั ค่าตอบแทนจากการทาหน้าทีเ่ ป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่กาหนดไว้ในหัวข้อ "ค่าธรรมเนีย มและ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ งซื
ั ่ อ้ หรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน"
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ตามเงือ่ นไขทีก่ าหนดไว้ในสัญญา ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต.
หน้ าที่และความรับผิดชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
(1) ดูแลให้บริษทั จัดการปฏิบตั ติ ามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และตามทีร่ ะบุในโครงการจัดการกองทุนโดยเคร่งครัด
(2) รับฝาก ดูแล และเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน โดยแยกทรัพย์สนิ ของกองทุนออกจากทรัพย์สนิ ของผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ และทรัพย์สนิ ของลูกค้าอื่นๆ ของผู้ดู แลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ ดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุน
เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน
(3) ดูแล ทวงถาม ติดตามทรัพย์สนิ หรือรักษาสิทธิในทรัพย์สนิ ของกองทุนเพื่อผลประโยชน์ ในการรับดอกเบี้ย
การรับสิทธิในการจองซื้อตราสารหนี้ และหรือหน่ วยลงทุน และสิทธิป ระโยชน์ อ่ืน ใดที่ก องทุนพึงจะได้รบั หากผู้ดูแล
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ผลประโยชน์ ได้ท ราบถึงการนั น้ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ จะแจ้งและรายงานให้บ ริษัท จัด การทราบทัน ทีท่ีได้รบั ข่าวเป็ น
ลายลักษณ์ อ ักษรจากตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ดาเนินการรับหรือจ่ายเงิน
ตามสิทธินนั ้ ๆ ตามคาสังของบริ
่
ษทั จัดการ
(4) ดาเนินการรับมอบ ส่งมอบ จาหน่ าย จ่าย โอน และแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน
ตลอดจนรับชาระหรือชาระราคาค่าหลักทรัพย์ดงั กล่าวตามคาสังของบริ
่
ษทั จัดการเมือ่ เห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว
(5) จัดทาบัญชีทรัพย์สนิ และรับรองความถูกต้องของบัญชีทรัพย์สนิ ของกองทุนทีร่ บั ฝากไว้และทาบัญชีแสดงการ
รับจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุน
(6) รับรองการคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่ วย
ลงทุนของกองทุน ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในโครงการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ
สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(7) จ่ายเงินจากบัญ ชีเงินฝากของกองทุน เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ
กองทุนตามคาสังของบริ
่
ษทั จัดการ
(8) รับเงินค่าขายหน่ วยลงทุนจากบริษทั จัดการเพื่อเข้าบัญชีกองทุนและชาระเงินผ่านบริษทั จัดการให้แก่ผขู้ ายคืน
หน่วยลงทุนตามคาสังของบริ
่
ษทั จัดการ
(9) จัดทารายงานดังต่อไปนี้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรส่งให้บริษทั จัดการ
(9.1) รายละเอียดการรับจ่ายเงินจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคารพร้ อมยอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน และ
คานวณดอกเบีย้ ค้างรับ (ถ้ามี)
(9.2) รายงานเป็ นรายวันเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลักทรัพย์ และตามสถานภาพ
ของหลักทรัพย์ พร้อมทัง้ คานวณดอกเบีย้ ค้างรับ (ถ้ามี)
(9.3) รายงานรายละเอียดเจ้าหนี้คา่ ซือ้ หลักทรัพย์ และลูกหนี้คา่ ขายหลักทรัพย์
(9.4) รายงานอื่นๆ ตามทีบ่ ริษทั จัดการร้องขอ
(10) จัดทารายงานเสนอต่อสานักงาน ก.ล.ต. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการกระทาการหรืองดเว้นกระทาการจนก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีต่ ามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ทัง้ นี้ ภายใน 5 วันนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์รถู้ งึ เหตุการณ์ดงั กล่าว
(11) แจ้งให้บริษทั จัดการทราบ หากบริษทั จัดการมิได้ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว หรือข้อบังคับ
อื่นใดทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการจัดการกองทุนรวม
(12) ดาเนินการสอดส่องดูแล และตรวจสอบบัญชีเงินฝากและเอกสารหลักฐานทีเ่ กี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
กองทุน
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(13) ดาเนินการฟ้ องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบตั ติ ามหน้าที่ของตน หรือฟ้ องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุ นหรือเมื่อได้รบั คาสังจากส
่
านั กงาน ก.ล.ต.
ค่าใช้จ่ายในการฟ้ องร้องบังคับคดี เพือ่ ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนให้หกั หรือเรียกร้องจากทรัพย์สนิ ของกองทุนได้
(14) แสดงความเห็นของผูด้ ูแลผลประโยชน์ เกีย่ วกับการดาเนินงานของกองทุนในรอบระยะเวลาหกเดือนและรอบ
ระยะเวลาหนึ่งปี ทผ่ี ่านมาในรายงานหกเดือนและรายงานประจาปี และรายงานอื่นทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน
ก.ล.ต. กาหนด
(15) ให้ค วามเห็น ชอบในการด าเนิ น งานของบริษัท จัดการตามที่ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สานัก งาน ก.ล.ต.
ประกาศกาหนดให้เป็ นหน้าทีข่ องผูด้ แู ลผลประโยชน์
(16) ดูแลรับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนจนกว่าการชาระบัญชีจะเสร็จสิน้ หรือจนกว่าการเป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ตาม
สัญญาจะสิน้ สุดลง
(17) ดูแล และตรวจสอบให้ผูช้ าระบัญชีปฏิบตั ติ ามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ในกรณีทผ่ี ชู้ าระบัญชีงดเว้นกระทาการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบ
(18) จัดให้มผี ู้รบั ฝากทรัพย์สนิ ในต่างประเทศหรือศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (ถ้ามี) สาหรับประเทศที่
กองทุนไปลงทุน โดยผูด้ แู ลผลประโยชน์มหี น้าทีค่ ดั เลือกและตรวจสอบคุณสมบัติของผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ในต่างประเทศว่า
ถูกต้องตามกฎหมายกาหนด มีฐานะมันคงและมี
่
ศกั ยภาพในการดาเนินการเป็ นผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ในต่างประเทศของ
กองทุน โดยผูด้ แู ลจะต้องรับผิดชอบการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ นัน้
(19) ในกรณีท่ผี ูด้ ูแลผลประโยชน์มไิ ด้เป็ นสมาชิกศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศทีบ่ ริษทั จัดการประสงค์จะ
ลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์นัน้ ให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์แต่งตัง้ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ อื่นซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ี
สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(20) ปฏิบตั งิ านอื่นใด ตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนดให้เป็ นหน้าทีข่ องผูด้ ูแล
ผลประโยชน์
(21) ดูแลให้บริษัทจัด การปฏิบตั ิตามหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน และข้อ
ผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่ วยลงทุนกับบริษทั จัดการ พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด ทัง้ ที่มอี ยู่ในปั จจุบนั และที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
โดยเคร่งครัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ม ีอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ในสัญ ญาแต่ งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ของ
กองทุนรวมและตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่ รวมถึงหน้าทีด่ แู ลรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่ วยลงทุ น และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ รายเดิมมีหน้ าที่ดาเนินการตามที่
จาเป็ นเพือ่ ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อไปได้ ซึง่ การดาเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อ
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ในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิง่ ที่ส่ งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลง
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
ในกรณีทผ่ี ดู้ แู ลผลประโยชน์กระทาการ งดเว้นกระทาการ หรือละเลยไม่ปฏิบตั หิ น้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจใช้สทิ ธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้ องร้องบังคับคดีกบั ผูด้ แู ลผลประโยชน์เพือ่ ประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทาการอันเป็ น การขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถอื หน่ วยลงทุน ไม่ว่าการ
กระทานัน้ จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูด้ ูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ ของผูอ้ ่นื เว้นแต่เป็ นการเรียกค่าตอบแทน
ในการทาหน้าทีเ่ ป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์ หรือเป็ นการดาเนินการในลักษณะทีเ่ ป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อ มูลให้ผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณี ท่ีการดาเนิ น การใดต้องได้รบั มติข องผู้ถือหน่ ว ยลงทุ น หากบริษัท จัด การไม่ ดาเนิ น การขอมติ ให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์มอี านาจดาเนินการตามทีจ่ าเป็ นเพือ่ ขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
บริษทั จัดการจะเปลีย่ นตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ภายใต้เงือ่ นไขดังต่อไปนี้
(1) เมื่อบริษทั จัดการหรือผูด้ ูแลผลประโยชน์มคี วามประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์โดยบอก
กล่าวให้อกี ฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการ หรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้ตกลง
ไว้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์หรือบริษทั จัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อกี ฝ่ ายหนึ่งทราบ
ล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีท่มี กี ารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. หรือกรณีอ่นื ใด และบริษทั
จัด การและผู้ดูแลผลประโยชน์ ท งั ้ สองฝ่ ายไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญ ญาให้ส อดคล้องกับ กฎหมาย
ดังกล่าว ทัง้ นี้ เนื่องจากการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวมีผลเป็ นการเพิม่ ภาระหน้าทีแ่ ก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์มากกว่าภาระหน้าที่
ทีร่ ะบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ และผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าทีด่ งั กล่าว ผูด้ ูแลผลประโยชน์
มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษทั จัดการทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ น
เวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีทผ่ี ูถ้ อื หน่ วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจานวนหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวน
หน่วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน เรียกร้องให้มกี ารเปลีย่ นตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์
(5) ในกรณี ท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์ นาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการกองทุ นหรือข้อมูลอื่น ที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุ น ไปเปิ ดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิด ความเสียหายต่ อกองทุ น หรือก่อให้เกิดประโยชน์ แก่ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์เอง บริษทั จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ทนั ที เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยในการ
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กระทาตามอานาจหน้าทีข่ องผูด้ ูแลผลประโยชน์ หรือโดยอานาจของกฎหมาย หรือคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งยินยอมอนุ ญาต
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้เปิ ดเผยได้
(6) ในกรณีทผ่ี ูด้ ูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัตขิ อ้ หนึ่งข้อใดตามประกาศสานักงาน ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัตผิ ูด้ ูแล
ผลประโยชน์ ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดาเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ จดั การแก้ไขให้ถู กต้องภายใน 15 วัน
นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสานักงาน ก.ล.ต. เว้นแต่สานักงาน
ก.ล.ต. จะสังการเป็
่
นอย่างอื่น โดยบริษทั จัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทาการ
นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีแ่ ก้ไขเสร็จสิน้ ในกรณีท่ี ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่จดั การแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
บริษทั จัดการจะขออนุ ญาตเปลีย่ นตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีค่ รบ
กาหนดเวลาให้แก้ไขและเมื่อได้รบั อนุ ญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. แล้วบริษัทจัดการจะแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ รายใหม่
แทนผูด้ แู ลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน เว้นแต่สานักงาน ก.ล.ต. จะสังการเป็
่
นอย่างอื่น
ในทุกกรณีการเปลีย่ นตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ จะต้องได้รบั อนุ ญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ก่อน และเมื่อการเป็ นผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ส้นิ สุดลง ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะต้องทาหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะ
จัดการโอนทรัพย์สนิ และเอกสารหลักฐานทัง้ หมดของกองทุนให้แก่ผูด้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคาสังของบริ
่
ษทั
จัดการ หรือสานักงาน ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดาเนินการอื่นใดทีจ่ าเป็ น เพื่อให้การโอนทรัพย์สนิ และเอกสารทัง้ หลาย
ให้แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จสิน้ และผูด้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้ทนั ที ทัง้ นี้ ภายในระยะเวลา
อันสมควร เว้นแต่บริษทั จัดการ หรือสานักงาน ก.ล.ต. จะมีคาสังเป็
่ นอย่างอื่น
ในกรณีผูด้ ูแลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถอื หน่ วยลงทุนทีไ่ ม่เข้า
ข้อยกเว้นให้กระทาได้ หากเป็ นกรณีทม่ี นี ยั สาคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษทั จัดการมีอานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :
• ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
เลขที่ 100 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2724-5047 โทรสาร 0-2724-5051 และ/หรือ
• บริษท
ั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชัน้ 14 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 และ/หรือ
• ธนาคารแห่งประเทศไทย
เลขที 273 ถนนสามเสน เขตบางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร 10200
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3. ผูส้ อบบัญชี :
ชือ่ : นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ชือ่ : นายเทอดทอง เทพมังกร
ชือ่ : นางสาวชมภูนุช แซ่แต้
ชือ่ : นายอุดม ธนูรตั น์พงศ์
ชือ่ : นางสาวชุตมิ า วงษ์ศราพันธ์ชยั
ชือ่ : นางสาวรฐาภัทร ลิม้ สกุล
ทีอ่ ยู่ : บริษทั พีวี ออดิท จากัด
เลขที่ 100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020
สิ ทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
สิ ทธิ ของผูส้ อบบัญชี
ได้รบั ค่าตอบแทนจากการทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชี
หน้ าที่และความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจารอบระยะเวลาบัญ ชีของกองทุ น ตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี
ทีร่ บั รองทัวไป
่
หมายเหตุ : บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิม่ เติมรายชื่อของผูส้ อบบัญชีได้ในภายหลัง
โดยผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวจะต้องเป็ นบุคคลทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี
4. นายทะเบียนหน่ วยลงทุน :
ชือ่ : ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2230-1784
หรือบุคคลอื่นที่ได้รบั อนุ ญาตให้บริการเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบ
5. ผูจ้ ดั จาหน่ าย :
ไม่ม ี
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6. ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
ชือ่ : ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 1333 และสาขาต่างๆ ทัวประเทศ
่
ชือ่ : บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 29 ถนนสีลม เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2231-3777
ชือ่ : บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุร ี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0-2777-8999
ชือ่ : บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 25 อาคารกรงุเทพประกันภัย ชัน้ 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2638-5500
ชือ่ : บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตท้ี าวเวอร์ ชัน้ 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2680-1234
ชือ่ : บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน์ ชัน้ 11, 14 และ 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2635-1700
ชือ่ : บริษทั หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 252/6 อาคารสานักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชัน้ ที่ 6, 8-11 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2305-9449
ชือ่ : บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชัน้ 9, 14-15 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2657-7000
ชือ่ : บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน้ 3 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรงุเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2659-7000
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ชือ่ : บริษทั หลักทรัพย์นายหน้าซือ้ ขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จากัด
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 52 อาคารธนิยะ พลาซ่า ชัน้ ที่ 17 โซนดี ถนนสีลม
แขวงสุรยิ วงศ์ เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2026-5100 กด 1
ชือ่ : บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 19 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ ปาร์คพลาซ่า ชัน้ 2, 20 และ 21
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2949-1999
ชือ่ : บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 173 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชัน้ 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2658-8889
สิ ทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
สิ ทธิ ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(1) ได้รบั ค่าธรรมเนียมต่างๆ สาหรับการทาหน้าทีผ่ สู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตามสัญญาแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซือ้ คืน
(2) บอกเลิกการเป็ นผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
หน้ าที่และความรับผิดชอบของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(1) จัดให้มสี ถานทีส่ าหรับจัดวางเอกสารเผยแพร่ขอ้ มูลต่างๆ ของกองทุน ณ สานักงานใหญ่ และสาขา (ถ้ามี)
(2) แจกจ่าย เผยแพร่หนังสือชี้ชวนของกองทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุน คาสังขายคื
่
นหน่ วย
ลงทุน คาสังสั
่ บเปลีย่ นหน่วยลงทุน และคูม่ อื การลงทุน ตลอดจนเอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทุนให้แก่ผสู้ นใจลงทุน
(3) รับคาสังซื
่ ้อ คาสังขายคื
่
น หรือคาสังสั
่ บเปลี่ยนหน่ วยลงทุน และรับชาระค่าซื้อหน่ วยลงทุนจากผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่ วย
ลงทุนและชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการ
(4) คืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ งซื
ั ่ อ้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการ
(5) ยืนยันการซือ้ ขายคืน หรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
(6) ส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามทีก่ าหนดให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
(7) รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า โดยปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ านักงาน ก.ล.ต. กาหนด
(8) กรณีทผ่ี ูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้อคืนให้บริการเป็ นนายหน้าซื้อขายหน่ วยลงทุนแบบไม่เปิ ดเผยรายชื่อผูถ้ อื
หน่วยลงทุน (Omnibus Account) ผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนมีหน้าทีป่ ฏิบตั ิ ดังนี้
(ก) มีระบบในการปฏิบตั งิ านที่ทาให้มนใจได้
ั่
ว่าลูกค้าจะได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างสุจริต และเป็ นธรรมเกี่ยวกับ
การจัดทาการบัญชีรายชือ่ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึง่ ไม่เปิ ดเผยรายชือ่
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(ข) ในกรณีทผ่ี สู้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนประสงค์จะปฏิบตั ติ ่อลูกค้าในเรื่องใด ซึง่ มีผลทาให้ลกู ค้าได้รบั
เงือ่ นไขหรือสิทธิประโยชน์ทไ่ี ม่เท่าเทียมกับการซื้อขายหน่ วยลงทุนแบบเปิ ดเผยรายชื่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ผูส้ นับสนุ นการ
ขายและรับซื้อคืนต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบและจัดให้มหี ลักฐานที่แสดงว่าผูล้ งทุนได้รบั ทราบและยอมรับเงื่อนไขและสิทธิ
ประโยชน์ทไ่ี ม่เท่าเทียมกันนัน้ แล้ว ทัง้ นี้ การปฏิบตั ดิ งั กล่าวต้องไม่ขดั หรือแย้งและไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์การจัดตัง้ และ
จัดการกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ กฎ หรือคาสังที
่ ่ออกตามกฎหมาย
ดังกล่าว
(ค) ดาเนินการตรวจสอบและแจ้งให้บริษทั จัดการทราบ หากมีกรณีท่บี ุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดใน
การใช้สทิ ธิออกเสียง เพือ่ ให้บริษทั จัดการใช้ขอ้ มูลดังกล่าวในการเปิ ดเผยตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต.
(ง) จะต้องไม่ นับ คะแนนเสียงในส่ วนที่เกิน ข้อจากัดในการใช้สิท ธิออกเสียง ที่ได้ก าหนดไว้ในข้อผูกพัน
ระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ
(9) ปฏิบตั งิ านอื่นใดซึง่ เกีย่ วข้องหรือเป็ นหน้าทีข่ องผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และหรือประกาศสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
หมายเหตุ : บริษทั จัดการอาจแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนเพิม่ เติมหรือยกเลิกการแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนในภายหลัง โดยบริษทั จัดการจะแจ้งการแต่งตัง้ หรือยกเลิกการแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบทุกครัง้ ในกรณีของการแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเพิม่ เติม ผูส้ นับสนุ นการขาย
หรือรับซื้อคืนดังกล่าวอาจเป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่สานักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทาหน้ าที่เป็ น
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน โดยผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จะต้องปฏิบตั งิ านได้
ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยูก่ ่อนแล้ว
7. ผูด้ แู ลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :
ไม่ม ี
8. ผูล้ งทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็ นผูด้ แู ลสภาพคล่อง) :
ไม่ม ี
9. ที่ปรึกษา :
9.1 ที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่ม ี
9.2 ที่ปรึกษากองทุน : ไม่ม ี
10. ผูป้ ระกัน (กรณี กองทุนมีประกัน) :
ไม่ม ี
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11. ผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ไม่ม ี
12. คณะตัวแทนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
ไม่ม ี
13. สิ ทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน :
13.1 สิ ทธิ ในการขายคืนหน่ วยลงทุน :
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถขายคืนหน่ วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามรายละเอียดโครงการ
หัวข้อ "การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน"
13.2 สิ ทธิ ในการรับเงิ นปันผล :
ไม่ม ี
13.3 สิ ทธิ ในการโอนหน่ วยลงทุน :
ไม่ม ี
13.4 ข้อจากัดการโอนหน่ วยลงทุน :
หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จะนาไปจาหน่ าย จ่าย โอน จานา หรือนาไปเป็ นหลักประกัน
มิได้
13.5 สิ ทธิ ในการลงมติ เพื่อแก้ไขเพิ่ มเติ มโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิ ธีจดั การ :
ภายใต้ขอ้ จากัดการถือหน่ วยลงทุนและข้อจากัดในการใช้สทิ ธิออกเสียง ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนมีสทิ ธิลงมติเพื่อทา
การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือแก้ไขวิธจี ดั การ โดยบริษทั จัดการจะทาการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการ ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตาม
รายละเอียดโครงการหัวข้อ “การขอมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน และวิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุ นรวม หรือแก้ไข
วิธกี ารจัดการ”
ในกรณี ท่ีบุค คลใดถือหน่ วยลงทุ นเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของ
กองทุน รวม บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุ น การขายหรือรับซื้อคืนที่ให้บริการเป็ นนายหน้ าซื้อขายหน่ วยลงทุนแบบไม่
เปิ ดเผยชื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุน (Omnibus Account) จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินดังกล่าว เว้นแต่จะเป็ นไปตามประกาศ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือสานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกรณี ท่ไี ด้รบั อนุ มตั ิ เห็นชอบ
ยกเว้น หรือผ่อนผันจากหน่วยงานดังกล่าว
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13.6 สิ ทธิ ในการได้รบั เงิ นคืนเมื่อเลิ กโครงการ :
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนมีสทิ ธิได้รบั เงินคืนหากโครงการกองทุนสิ้นสุดลง โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มผี ูช้ าระบัญชี
ที่สานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ นผูช้ าระบัญชี โดยจะได้ดาเนินการให้มกี ารจาหน่ ายทรัพย์สนิ ของโครงการ ชาระภาระ
หนี้สนิ และแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ภายใต้หวั ข้อ "การชาระบัญชีเมือ่ เลิกกองทุน"
13.7 สิ ทธิ ประโยชน์ อื่นๆ :
การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีสทิ ธิได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนได้ดาเนินการตามเงือ่ นไขทีก่ ฎหมายภาษีอากรกาหนดไว้ครบถ้วนแล้ว
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนทีย่ งั ส่งใช้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การทีผ่ ูถ้ อื หน่ วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใดๆ
ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ ะผูกพันตามข้อกาหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั
การแต่งตัง้ จากบริษทั จัดการโดยชอบ
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนมีสทิ ธิเรียกให้บริษทั จัดการจ่ ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมทีต่ นถือ ทัง้ นี้ ในกรณีทม่ี กี ารแบ่งชนิดของหน่ วยลงทุน สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือการคืน
เงินทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน :
14.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน :
• สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
• หน้าแสดงรายการเคลื่อนไหวบัญชีกองทุนรวม
• ระบบไร้ใบหน่ วยลงทุน
• อื่นๆ
14.2 เงือ่ นไขในการออกเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
ในกรณีทผ่ี ูส้ งซื
ั ่ ้อตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไปแต่ไม่เกิน 4 คนสังซื
่ ้อหน่ วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อผูถ้ อื
หน่ วยลงทุนเหล่านัน้ เป็ นผูถ้ อื หน่ วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
หรือเอกสารแสดงสิทธิอ่นื ใด โดยจะถือเอาบุคคลที่มชี ่อื ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนคนใดคนหนึ่งหรือมากกว่าตามที่ผูถ้ อื
หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้เป็ นผูใ้ ช้สทิ ธิในฐานะผูถ้ อื หน่วยลงทุน และผูร้ บั เงินทีไ่ ด้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน หรือเอกสารแสดงสิทธิอ่นื ใด ให้แก่ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก หรือภายในวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุน กรณีท่สี งซื
ั ่ ้อ
ภายหลังปิ ดการเสนอขายครัง้ แรก
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ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีป่ รากฏชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิอ่นื ใด จะต้องมารับ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิอ่นื ใด (ถ้ามี) ด้วยตนเอง ณ สานักงานใหญ่หรือสานักงานสาขา
ของบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนเปิ ดบัญชีกองทุน
สมุดบัญชีแสดงสิ ทธิ
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนมีหน้าที่ทจ่ี ะต้องนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็ นปั จจุบนั อยู่
เสมอ โดยผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็ นปั จจุบนั ได้ตงั ้ แต่วนั ทา
การถัดจากวันทาการซื้อขายหน่ วยลงทุน ในกรณีทผ่ี ูถ้ อื หน่ วยลงทุนไม่นาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ ว ยลงทุนมาบันทึก
รายการให้เป็ นปั จจุบนั ให้ถอื เอารายการทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นรายการทีถ่ ูกต้อง
หน้ าแสดงรายการเคลื่อนไหวบัญชีกองทุนรวม
สาหรับกรณีสงซื
ั ่ อ้ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) กาหนดให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนใช้เอกสารหน้าทีแ่ สดงรายการ
เคลื่อนไหวบัญชีกองทุนรวมหรือเอกสารอื่นใดเป็ นหลักฐานแสดงสิทธิได้ หากผูถ้ อื หน่ วยลงทุนรายใดประสงค์จะให้ออก
สมุดบัญชีแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็ นหลักฐานแสดงสิทธิ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนยังสามารถร้องขอได้ทผ่ี ูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อ
คืนทีอ่ อกหลักฐานแสดงสิทธินนั ้ ๆ ได้
ระบบไร้ใบหน่ วยลงทุน
สาหรับกรณีสงซื
ั ่ ้อผ่านระบบ Fund Connext ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงการจะใช้ระบบไร้ใบ
หน่ วยลงทุน (Scripless) โดยบริษทั จัดการจะดาเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทาการบันทึกชื่อผูส้ งซื
ั ่ ้อหน่วยลงทุน
ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว เป็ นผูถ้ อื หน่ วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุนตามรายละเอียดในคาขอ
เปิ ดบัญชีกองทุนและหรือคาสังซื
่ ้อหน่วยลงทุน เมือ่ ผูส้ งซื
ั ่ อ้ หน่วยลงทุนได้ชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว
อื่นๆ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กบั ผูส้ งซื
ั ่ ้อหรือ
ผู้ถือหน่ วยลงทุน เพื่อเป็ นหลักฐานยืนยันการท ารายการซื้อ ขายหน่ วยลงทุ น รวมถึงเปลี่ยนแปลง และหรือเพิ่ม เติม
รูปแบบเอกสารแสดงสิทธิ และหรือเงื่อนไข และระยะเวลาส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิให้กบั ผู้ถือหน่ วยลงทุนได้ โดยจะ
ประกาศให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
บริษทั จัดการจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนให้แก่ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน เพื่อให้ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษทั จัดการและบุคคลอื่นได้
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่ วยลงทุนจาเป็ นต้องใช้ใบหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการต้องจัดทาใบหน่ วยลงทุนมอบให้แก่ผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุน
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15. กาหนดเวลา วิ ธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงิ นปันผลแก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน :
ไม่ม ี
16. วิ ธีการชาระเงิ นหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน :
บริษทั จัดการจะรับชาระหนี้ ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นทัง้ ที่เป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศ
สานักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยการดาเนินการในกรณีท่ผี ูอ้ อกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมผิดนัด
ชาระหนี้ ดังนี้
ส่วนที่ 1 การดาเนินการเมื่อมีการผิดนัดชาระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง
จะไม่สามารถชาระหนี้ได้ หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษทั จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารทีล่ งทุนนัน้ ประสบปั ญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจาหน่ายได้ดว้ ยราคาทีส่ มเหตุสมผล
การดาเนิ นการของ
บริ ษทั จัดการ

กรณี กองทุนที่บริ ษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่า กรณี ที่มีพฤติ การณ์ว่าผูอ้ อกตราสารหนี้
ตราสารหนี้ หรือสิ ทธิ เรียกร้องเป็ น 0
หรือลูกหนี้ ตามสิ ทธิ เรียกร้องจะไม่
สามารถชาระหนี้ ได้1 หรือเมื่อปรากฏ
ข้อเท็จจริ งที่บริ ษทั จัดการพิ จารณาแล้ว
เห็นว่าตราสารที่ลงทุนโดยมีนัยสาคัญต่อ
NAV ของกองทุนนัน้ ประสบปัญหาขาด
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถจาหน่ ายได้
ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล2

1. การกาหนดให้เป็ นผูม้ ี 1.1 กาหนดให้ผถู้ อื หน่วยทุกรายทีม่ ชี อ่ื อยู่ 1.2 อาจกาหนดให้ผถู้ อื หน่วยทุกรายทีม่ ี
สิทธิได้รบั เงินได้สุทธิ
ในทะเบียน ณ วันทีบ่ ริษทั จัดการบันทึก
ชือ่ อยูใ่ นทะเบียน ณ วันทีม่ พี ฤติการณ์
จากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้
มูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้อง
ว่าผูอ้ อกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิ
เป็ น 0 เว้นแต่บริษทั จัดการดาเนินการ
เรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้กไ็ ด้
จากการรับชาระหนี้
ตาม 1.2 ก่อนแล้ว
หรือเมือ่ ปรากฏข้อเท็จจริงทีบ่ ริษทั
จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่
ลงทุนนัน้ ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจาหน่ายได้ดว้ ยราคาที่
สมเหตุสมผล
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การดาเนิ นการของ
บริ ษทั จัดการ

กรณี กองทุนที่บริ ษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่า กรณี ที่มีพฤติ การณ์ว่าผูอ้ อกตราสารหนี้
ตราสารหนี้ หรือสิ ทธิ เรียกร้องเป็ น 0
หรือลูกหนี้ ตามสิ ทธิ เรียกร้องจะไม่
สามารถชาระหนี้ ได้1 หรือเมื่อปรากฏ
ข้อเท็จจริ งที่บริ ษทั จัดการพิ จารณาแล้ว
เห็นว่าตราสารที่ลงทุนโดยมีนัยสาคัญต่อ
NAV ของกองทุนนัน้ ประสบปัญหาขาด
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถจาหน่ ายได้
ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล2

2. การแจ้งต่อสานักงาน

ข้อมูล: ประเภท จานวน ชือ่ ผูอ้ อกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสารอง (ถ้ามี)
และวันทีบ่ ริษทั จัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ น 0 หรือวันทีบ่ ริษทั
จัดการทราบถึงพฤติการณ์วา่ ผูอ้ อกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถ
ชาระหนี้ได้ แล้วแต่กรณี
ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็ น 0

3. การจัดให้มขี อ้ มูล

จัดให้มขี อ้ มูลตาม 2. ไว้ทส่ี านักงานใหญ่
สานักงานสาขาของบริษทั จัดการและสถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการซือ้ ขายหน่วยของกองทุน
ภายในวันทาการถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการ
แจ้งสานักงาน เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 30
วันด้วย

-

1

บริษทั จัดการไม่ตอ้ งนาตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนัน้ มารวมคานวณ NAV ของกองทุน
บริษทั จัดการไม่ต้องนาตราสารนัน้ มารวมคานวณ NAV ของกองทุนในกรณีท่พี จิ ารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า
ตราสารที่ก องทุ น ลงทุ น โดยมีนั ย ส าคัญ ต่ อ NAV ของกองทุ น ประสบปั ญ หาขาดสภาพคล่ อ ง หรือ ไม่ ส ามารถจ าหน่ า ยได้ด้ว ยราคาที่
สมเหตุสมผล และการจาหน่ายจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์
2

ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการไม่ได้ม ีการกาหนดผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่นที่ได้จากการรับชาระหนี้ตาม 1.
บริษทั จัดการจะรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นทีม่ ใิ ช่หลักประกันเพือ่ กองทุนได้เมือ่ ดาเนินการดังนี้
(1) ระบุรายละเอียดเกีย่ วกับการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นไว้ในข้อผูกพัน
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(2) ต้องได้รบั มติพเิ ศษจากผูถ้ ือหน่ วยก่อนการรับชาระหนี้ด้วยทรัพย์สนิ อื่นที่มใิ ช่หลักประกันในแต่ละครัง้ โดย
ดาเนินการดังนี้
(2.1) ระบุ รายละเอีย ดเกี่ย วกับ ทรัพ ย์สิน ที่ก องทุ น จะได้จากการรับ ช าระหนี้ ด้ว ยทรัพ ย์สิน อื่น มูล ค่ าของ
ทรัพย์สนิ
ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งทรัพย์สนิ ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ และค่าใช้จ่ายในการ
จาหน่ายทรัพย์สนิ เป็ นต้น
(2.2) ระบุเหตุผลและความจาเป็ นในการรับชาระหนี้
(2.3) จัดให้มหี รือจัดทาเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(2.3.1) เอกสารหลักฐานซึง่ แสดงให้เห็นได้วา่ มีการผิดนัดชาระหนี้เกิดขึน้
(2.3.2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ทบ่ี ริษัทจัดการจัดทา ซึง่ แสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้
ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ได้ หรือข้อเท็จจริงทีบ่ ริษทั จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า
ตราสารทีล่ งทุนนัน้ ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจาหน่ ายได้ดว้ ยราคาทีส่ มเหตุสมผล
ส่วนที่ 2 การดาเนินการเมือ่ บริษทั จัดการได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นเพื่อกองทุน
การดาเนิ นการ
1. แจ้งข้อมูลต่อสานักงานภายใน 15 วัน
ทาการนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ทรัพย์สนิ มา

2. เปิ ดเผยข้อมูลภายในวันทาการถัดจาก
วันทีบ่ ริษทั จัดการได้แจ้งสานักงานตาม
1. เป็ นระยะเวลา ≥ 30 วัน

รายละเอียด
ข้อมูลดังนี้
ประเภท จานวน และชื่อผูอ้ อกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง
วันทีบ่ ริษทั จัดการได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น
พร้อมทัง้ รายละเอียดเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั โดยมีสาระสาคัญอย่างน้อย
เกีย่ วกับทรัพย์สนิ ดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สนิ ค่าใช้จ่ายในการรับชาระหนี้
ด้วยทรัพย์สนิ อื่น
2.1 จัดให้มรี ายละเอียดตาม 1. ไว้ทส่ี านักงานใหญ่และสานักงานสาขาของ
บริษทั จัดการตลอดจนสถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในการซือ้ ขายหน่วยลงทุนของกองทุน
2.2 กรณีเป็ นกองทุนปิ ด นอกจากการดาเนินการตาม 2.1 แล้ว ให้บริษทั
จัดการระบุไว้ในการประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในครัง้ ถัดจากวันที่
ได้รบั ทรัพย์สนิ นัน้ มาว่ากองทุนได้รบั ชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น
ซึง่ ผูล้ งทุนสามารถขอดูรายละเอียดได้ทส่ี านักงานใหญ่และสานักงาน
สาขาของบริษทั จัดการ โดยให้ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าว
ไม่น้อยกว่า 3 ครัง้ ติดต่อกัน
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รายละเอียด

3. กาหนดราคาทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนได้รบั
เพือ่ ใช้ในการคานวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
มาจากการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น สมาคมกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
4. คานวณ NAV ของกองทุนทีม่ กี ารรับ
4.1 กรณีทบ่ี ริษทั จัดการได้ดาเนินการตาม 1. ของส่วนที่ 1 บริษทั จัดการ
ชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น
ต้องไม่นาทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น
และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ มารวม
คานวณ NAV ของกองทุน
4.2 กรณีอ่นื นอกเหนือจาก 4.1 บริษทั จัดการต้องนาทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการ
รับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น มารวมคานวณ NAV ของกองทุน
5. ดาเนินการกับทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับ 5.1 กรณีทบ่ี ริษทั จัดการได้ดาเนินการตาม 1. ของส่วนที่ 1 ให้บริษทั
ชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น
จัดการจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น
ในโอกาสแรกทีส่ ามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื
หน่วยเป็ นสาคัญ (เว้นแต่ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยทีม่ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ตกลงรับชาระหนี้ดว้ ย
ทรัพย์สนิ ดังกล่าวแทนเงิน ทัง้ นี้ ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อผูกพันและ
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ มาคมกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากสานักงาน)
5.2 กรณีอ่นื นอกเหนือจาก 5.1 ให้บริษทั จัดการดาเนินการกับทรัพย์สนิ ที่
ได้จากการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
5.2.1 กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนนัน้ สามารถลงทุนได้
บริษทั จัดการอาจมีไว้ซง่ึ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไปเพือ่ เป็ น
ทรัพย์สนิ ของกองทุนก็ได้
5.2.2 กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนนัน้ ไม่สามารถลงทุนได้
บริษทั จัดการต้องจาหน่ ายทรัพย์สนิ ดังกล่าวในโอกาสแรก
ทีส่ ามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย
เป็ นสาคัญ
5.3 ในระหว่างทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว
บริษทั จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าวก็ได้
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6. คืนเงินแก่ผถู้ อื หน่วยภายใน 45 วันนับ
แต่วนั ทีม่ เี งินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้
จากการรับชาระหนี้

รายละเอียด
5.4 ในกรณีทม่ี คี า่ ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ ให้บริษทั จัดการจ่ายจาก
ทรัพย์สนิ ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิ ดทีบ่ ริษทั จัดการบันทึก
มูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ น 0 ให้บริษทั จัดการจ่ายจากเงิน
สารอง รายได้ หรือผลประโยชน์ทไ่ี ด้จากการบริหารทรัพย์สนิ นัน้
6.1 ให้บริษทั จัดการเฉลีย่ เงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้
ด้วยทรัพย์สนิ อื่นคืนในแต่ละครัง้ ให้แก่ผถู้ อื หน่วยตาม 1. ของส่วนที่ 1
แล้วแต่กรณี ภายใน 45 วันนับแต่วนั ทีม่ เี งินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้
จากการรับชาระหนี้
6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกีย่ วกับการเฉลีย่ เงินคืนไปยังสานักงานภายใน 15
วันทาการนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการได้เฉลีย่ เงินคืน
6.3 หากบริษทั จัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่น
ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ไม่คุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลีย่ เงินคืน
ให้แก่ผถู้ อื หน่วย บริษทั จัดการอาจนาเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้
จากการรับชาระหนี้ดงั กล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีก่ ารเฉลีย่
เงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยจะคุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้
หากได้มกี ารจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ
อื่นจนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้
จากการรับชาระหนี้นนั ้ ไม่คุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลีย่ เงินคืน
บริษทั จัดการอาจนาเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้จากการรับชาระ
หนี้ดงั กล่าวมารวมคานวณเป็ น NAV ของกองทุนก็ได้ ทัง้ นี้ บริษทั
จัดการจะดาเนินการดังกล่าวได้ต่อเมือ่ ได้ระบุรายละเอียดไว้ใน
ข้อผูกพันแล้ว
6.4 สาหรับกองทุนเปิ ดทีบ่ ริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็ น 0 หากต่อมาปรากฏว่าบริษทั จัดการได้รบั ชาระหนี้ตาม
ตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็ นเงิน ให้บริษทั จัดการปฏิบตั ิ
ตาม 6.1 - 6.3 โดยอนุโลม

การชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นให้แก่ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะชาระให้แก่ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีป่ รากฏชื่อตาม
ทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ าหนด เท่านัน้
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17. การจัดทาทะเบียนหน่ วยลงทุน การโอนหน่ วยลงทุน และข้อจากัดในการโอนหน่ วยลงทุน :
บริษทั จัดการมีหน้าทีจ่ ดั ให้มที ะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ทอ่ี อกตามมาตรา 125 (5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สนั นิ ษฐานไว้ก่อนว่ าทะเบียนหน่ วยลงทุนถู ก ต้อง และการชาระเงินหรือทรัพ ย์สนิ อื่น รวมทัง้ การให้สิทธิหรือ
การจากัดสิทธิใดๆ แก่ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุ น หากได้กระทาตามข้อกาหนด
ในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการได้ดาเนินการตามอานาจหน้าทีแ่ ล้ว
บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานาหน่วยลงทุน ในกรณีดงั นี้
(ก) การโอนหน่ วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการโอนหน่ วยลงทุนจะ
ทาให้ผู้ถือหน่ วยลงทุ นไม่เป็ นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ล งทุนรายใหญ่ หรือผู้มเี งินลงทุน สูง ตามที่กาหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวม เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ และการ
โอนหน่ วยลงทุนจะทาให้ผูถ้ อื หน่ วยลงทุ นไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ ตามที่กาหนด ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจานาหน่วยลงทุน ดังนี้
1. หน่ วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกองทุน รวมขายให้ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณี
เป็ นกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ
3. หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของ
กองทุน
18. ข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุน :
ภายใต้หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารในการขอมติผถู้ ือหน่ วยลงทุนและการจัดประชุมผูถ้ อื หน่ วยลงทุนของกองทุน
รวมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
หากผูถ้ อื หน่ วยลงทุนถือหน่ วยลงทุ นเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน
รวม บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินดังกล่าว เว้นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมที่มกี ารแบ่งชนิดหน่ วยลงทุนและ
หน่ วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่ ว ยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตาม
จานวนทีถ่ อื อยู่
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19. หลักเกณฑ์และวิ ธีการในการขอมติ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
การดาเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั
จัดการได้ดาเนินการไปตามมติของผู้ถอื หน่ วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้
ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในกฎหมาย ให้ถอื ว่ามตินัน้
เสียไป
ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ต้องได้รบั
มติพเิ ศษของผู้ถอื หน่ วยลงทุน (มติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนที่มคี ะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนหน่ วยลงทุน
ทัง้ หมดของผู้ถอื หน่ วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่ วยลงทุนทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึง่ ส่งหนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีทก่ี องทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่ วยลงทุน
การขอมติผถู้ อื หน่ วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการขอมติผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีก่ าหนด
ไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กาหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กาหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้าง
มากหรือมติพเิ ศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
20. วิ ธีการแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อผูกพัน :
การแก้ไ ขเพิ่ม เติม ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูก พันที่เป็ นไปตามวิธีการที่กาหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสาคัญ
ทีเ่ ป็ นไปตามและไม่ขดั หรือแย้งกับพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ทอ่ี อก
โดยอาศัยอานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถอื ว่าข้อผูกพันส่วนทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมนัน้ มีผลผูกพันคู่สญ
ั ญา
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถอื หน่ ว ยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญต้องได้รบั มติพเิ ศษของ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ เรือ่ งทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อกาหนดเกีย่ วกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
(ข) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นตามข้อ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
(ค) ข้อกาหนดเกีย่ วกับการรับชาระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น
153

B-SIPRMF
(ง) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณี
กองทุนรวมมีประกัน และข้อกาหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาประกันในเรื่องใดๆ อันมีผลให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
เสียผลประโยชน์
(จ) เรือ่ งทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ
การแก้ไขเพิ่มเติม ข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มผี ลผูกพัน เมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์
โดยไม่ตอ้ งได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันให้มสี าระสาคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมโดย
ได้รบั มติโดยเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี
หรือ
(ข) ผูด้ ูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันนัน้ เหมาะสม มีความจาเป็ นหรือสมควร และ
ไม่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันไม่วา่ กรณีใดต้องกระทาเป็ นหนังสือลงลายมือชือ่ โดยบุคคลผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั
จัดการและผูด้ แู ลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ ประทับตราบริษทั (ถ้ามี) บริษทั จัดการจะจัดให้มขี อ้ ผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ทีท่ าการ
และเว็บไซต์ของบริษทั จัดการเพื่อให้ผู้ถอื หน่ วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทัง้ จัดส่งสรุปการแก้ไขเพิม่ เติม ข้อผูกพัน
พร้อมทัง้ เหตุผลและความจาเป็ นให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจาปี ของกองทุนรวม
21. การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1 การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี
21.2 รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
บริษทั จัดการตกลงให้มกี ารระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการ ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการปฏิบตั ิ
ไม่เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศ
สานักงาน ก.ล.ต. ทีเ่ กีย่ วข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมสามารถนาข้อพิพาทเข้าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสานักงาน ก.ล.ต. ได้
22. การเลิ กกองทุนรวม :
22.1 เงื่อนไขในการเลิ กกองทุน :
บริษทั จัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมเมือ่ ปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เมือ่ จานวนผูถ้ อื หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทาการใดๆ
(2) มูลค่าหน่ วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วทัง้ หมดโดยคานวณตามมูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่ วยลงทุน ลดลงเหลือน้อย
กว่า 50 ล้านบาทในวันทาการใดและบริษทั จัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
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(3) มีการขายคืนหน่ วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้
แล้วทัง้ หมด
(4) มียอดรวมการขายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ น
จานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ความในข้อ (3) และ (4) มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่ เนื่องจากกองทุนยังคงมี
ทรัพย์สนิ คงเหลือทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่จะไม่ได้รบั ผลกระทบจาก
การขายคืนนัน้
ความใน (3) และ (4) มิให้นามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมดังนี้
(ก) กองทุนรวมตลาดเงิน
(ข) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(ค) กองทุนรวมฟี ดเดอร์
(ง) กองทุนรวมดัชนี
(จ) กองทุนรวมอีทเี อฟ
(5) บริษัท จัดการจะดาเนินการเลิกกองทุ นรวมตามหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดไว้ในข้อ 22.2 อัน เนื่องมาจาก
จานวนผู้ถอื หน่ วยลงทุนลดลงตาม (1) หรือมีการขายคืนหน่ วยลงทุนตาม (3) หรือ (4) หรือปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัท
จัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคื นเกินกว่า จานวนที่กาหนดและการเลิก
กองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม
(6) เมื่อสานักงาน ก.ล.ต. สังให้
่ บริษทั จัดการเลิกกองทุนเปิ ดในกรณี ทบ่ี ริษัทจัดการกระทาการหรืองดเว้น
กระทาการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิ ด หรือไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องตน
(7) เมื่อการอนุ มตั ใิ ห้จดั ตัง้ กองทุนรวมเป็ นอันสิ้นสุดลงตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
การจัดตัง้ กองทุนรวมเพือ่ ผูล้ งทุนทัวไปและเพื
่
อ่ ผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการเข้าทาสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล
(8) สานักงาน ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดงั ต่อไปนี้
(8.1) มีการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่ วยลงทุนกับบริษทั
จัดการทีข่ ดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสังที
่ อ่ อกโดยอาศัย
อานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(8.2) มีการจาหน่ ายหน่ วยลงทุนโดยบริษทั จัดการมิได้ปฏิบตั หิ รือดูแลให้มกี ารปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
เกีย่ วกับการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปตามที
่
ก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชีช้ วนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(8.3) ในกรณี ทีเป็ นกองทุนรวมเพื่อผู้ล งทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่ วย
ลงทุนของกองทุนรวมเป็ นบุคคลอื่นใดทีม่ ใิ ช่ผลู้ งทุนประเภทสถาบันตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
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(9) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิก โครงการในกรณี ท่บี ริษัทจัดการไม่ส ามารถนาเงินไป
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นเพื่อประโยชน์ สูงสุดของผู้ถอื หน่ วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ และหรือกรณี
กองทุนมีขนาดกองทุนลดลงเหลือน้อยจนไม่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนต่อไป และบริษทั จัดการประสงค์
จะเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
22.2 การดาเนิ นการของบริ ษทั จัดการ เมื่อเลิ กกองทุนรวม :
เว้นแต่ป ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสานักงาน ก.ล.ต. จะกาหนดเป็ นอย่างอื่น บริษัท
จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้ เพือ่ เลิกกองทุนดังกล่าว
(1) ยุตกิ ารรับคาสังซื
่ อ้ และคาสังขายคื
่
นหน่วยลงทุนตัง้ แต่วนั ทาการทีป่ รากฏกรณีตามข้อ 22.1 (1) ถึง (5)
(2) แจ้งให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่มชี ่อื อยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุนทราบโดยช่องทางใดๆ ทีมหี ลักฐานว่า
สามารถติดต่อผู้ถือหน่ วยลงทุนได้ รวมทัง้ แจ้งเป็ นหนังสือให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ทราบ และแจ้งสานักงาน ก.ล.ต. ผ่าน
ระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน ทัง้ นี้ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทาการทีป่ รากฏกรณีตามข้อ 22.1 (1) ถึง (5)
ทัง้ นี้ ในกรณีทม่ี กี ารดาเนินการโอนย้ายการลงทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น จะเป็ นไปตามแนวทางการโอนย้ายทีก่ าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ข้อ 20
ข้อกาหนดอื่นๆ
(3) จาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีเ่ หลืออยู่ของกองทุนดังกล่าวภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทาการที่
ปรากฏกรณีตามข้อ 22.1 (1) ถึง (5)
(4) รวบรวมเงินทีไ่ ด้จากการดาเนินการตาม (3) ภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั ทาการทีป่ รากฏกรณีตาม
ข้อ 22.1 (1) ถึง (5)
(5) ด าเนิ น การโอนย้ายการลงทุ น ไปยัง กองทุ น รวมเพื่อ การเลี้ย งชีพ อื่น ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ใ น
รายละเอียดโครงการโดยไม่ชกั ช้า
เมือ่ ได้ดาเนินการตาม (1) ถึง (5) แล้ว ให้ถอื ว่าเป็ นการเลิกกองทุน
ในกรณีทม่ี ูลค่าหน่ วยลงทุนที่ขายได้แล้วทัง้ หมด โดยคานวณตามมูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่ วยลงทุนของกองทุนใด
ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทาการใด หากบริษทั จัดการประสงค์จะเลิกกองทุนนัน้ บริษทั จัดการจะดาเนินการ
ตาม (1) ถึง (5) และหากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ คงเหลืออยู่จากการดาเนินการตาม (3) บริษัทจัดการจะดาเนิ นการ
ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารชาระบัญชีของ
กองทุนรวม
ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการทราบกาหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษทั จัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) แจ้งเป็ นหนังสือให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทราบ และแจ้งสานักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์ของ
สานักงาน ก่อนวันเลิกกองทุนเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ
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(2) แจ้งให้ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนและผูล้ งทุนทัวไปทราบเรื
่
่อ งดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า
5 วันทาการ เช่น ประกาศบนเว็บไซต์ข องบริษัทจัดการ หรือติดประกาศ ณ สถานที่ในการซื้อขายหน่ วยลงทุนทุกแห่ง
ของบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน และ
(3) จาหน่ ายทรัพย์สนิ ที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็ นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน
เงิน ฝากประเภทออมทรัพ ย์ และตั ๋วสัญ ญาใช้เงินที่ม ีกาหนดระยะเวลาใช้เงินคืน เมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวัน เลิก
กองทุนรวม
23. การชาระบัญชีเมื่อเลิ กกองทุน :
เมื่อเลิกโครงการแล้ว บริษัทจัดการจะจัดให้มผี ู้ชาระบัญชีท่ีสานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบเพื่อดาเนินการคิดคานวณ
รวบรวมทรัพย์สนิ จัดทาบัญชีจาหน่ ายทรัพย์สนิ ของกองทุน ชาระภาระหนี้สนิ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุน รวมทัง้ ทา
การอย่างอื่นตามทีจ่ าเป็ นเพื่อชาระบัญชีของกองทุนให้เสร็จสิน้ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด สาหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชาระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สนิ ของ
กองทุนและผูช้ าระบัญชีจะดาเนินการเฉลีย่ คืนเงินให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเท่าทีค่ งเหลืออยู่
เมื่อได้ชาระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูช้ าระบัญชีจะทาการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงาน ก.ล.ต. และผูช้ าระ
บัญชีจะโอนทรัพย์สนิ คงค้างใดๆ ทีเ่ หลืออยู่ภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว ให้ตกเป็ นกรรมสิทธิของส
์ านักงาน
ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่ ่านการอนุ มตั จิ ากสานักงาน ก.ล.ต. หรือผ่านการแก้ไขเพิม่ เติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญ ญัติหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถื อหน่ วยลงทุ นกับบริษัท
จัดการ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ

วันทีร่ วบรวมข้อมูล 19 ตุลาคม 2564
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