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ส่วนที่ 3 ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริษทั จัดการ
1. บริษทั จัดการ :
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
ทีอ่ ยู่ : 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) การบริหารกองทุน
(1.1) ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ นเงินได้จากการขายหน่ วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนรวม
ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครัง้ แรก
(1.2) จัดการกองทุนให้เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รบั อนุ มตั ิ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัท
จัดการ และผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างเคร่งครัด
(1.3) นํ าเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ และซื้อขาย จําหน่ าย สั ่งโอน เปลี่ยนแปลงเพิม่ เติม
หลักทรัพย์ทล่ี งทุนไว้นนั ้ ตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และหรือประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ิ ทัง้ นี้
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นหลัก
(1.4) ดําเนินการเพิม่ จํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธกี ารทีก่ ําหนด
(1.5) ดําเนินการเพิม่ จํานวนหน่วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนทีร่ บั ซื้อคืนในวันทําการ
ถัดจากวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนจํานวนนัน้ แล้วแต่กรณี
(1.6) สงวนสิทธิทจ่ี ะปฏิเสธการสั ่งซื้อหน่วยลงทุน การสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการ
(1.7) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการทีก่ องทุนถือหุน้ หรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที่จําเป็ นเพื่อ
รักษาประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(1.8) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธจี ดั การกองทุนตามหัวข้อ "การขอมติ
ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน และวิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ"
(1.9) ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการมีพนั ธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ
หรือมีความจําเป็ นจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึน้ ในอนาคต
เช่น ดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นต้น ผู้ถือหน่ วย
ลงทุนได้รบั ทราบ และตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบตั ิการและดําเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็ นไปตาม
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พันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน้ ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
การหักภาษี ณ ทีจ่ ่ายจากเงินได้ของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตลอดจนมีสทิ ธิดาํ เนินการอื่นใดเท่าทีจ่ าํ เป็ นสําหรับการปฏิบตั ติ าม
พันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
(2) การรับและจ่ายเงิ นของกองทุน
(2.1) จัดให้มกี ารรับและจ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
และกองทุน ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามทีก่ ําหนดไว้ในหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน"
(2.2) ได้ร ับ ค่ า ตอบแทนในการจัด การกองทุ น และค่ า ธรรมเนี ย มอื่น ๆ ตามอัต ราที่กํ า หนดไว้ใ นหัว ข้อ
"ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน"
(3) การแต่งตัง้ บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุน
(3.1) จัดให้มผี ดู้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัตติ ามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติ
ของผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์
อื่นแทนตามเงือ่ นไขในการเปลีย่ นตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ทก่ี ําหนดไว้ ทัง้ นี้ โดยได้รบั อนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อน
(3.2) แต่งตัง้ ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(3.3) จัดให้มผี สู้ อบบัญชีทรัพย์สนิ ของกองทุนทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ
ผูส้ อบบัญชี
(3.4) แต่งตัง้ ผูช้ าํ ระบัญชีกองทุน เมือ่ ยุตหิ รือเลิกกองทุน ทัง้ นี้ โดยความเห็นชอบของสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อน
(3.5) แต่งตัง้ นายทะเบียนของกองทุนตามทีบ่ ริษทั จัดการเห็นสมควร
(4) การดําเนิ นการให้เป็ นไปตามข้อจํากัดในการใช้สิทธิ ออกเสียงของผู้ถือหน่ วยลงทุน
(4.1) หากผูถ้ อื หน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ของกองทุนรวม บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินดังกล่าว เว้นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมทีม่ กี ารแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ อื หน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวเต็ม
ตามจํานวนทีถ่ อื อยู่
(4.2) เปิ ดเผยข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกินข้อจํากัดในการใช้สทิ ธิออกเสียง (ถ้ามี) โดยจะระบุจาํ นวนบุคคล
ทีถ่ อื หน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดดังกล่าว พร้อมทัง้ ช่องทางการตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลนัน้ ด้วย
(4.3) ในกรณีท่มี ผี ู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้บริการเป็ นนายหน้าซื้อขายหน่ วยลงทุนแบบไม่เปิ ดเผยชื่อ
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน (Omnibus Account) บริษทั จัดการจะจัดให้มขี อ้ ตกลงให้ผปู้ ระกอบธุรกิจดังกล่าวดําเนินการตรวจสอบ
และแจ้งให้บริษทั จัดการทราบ หากมีกรณีทบ่ี ุคคลใดถือหน่ วยลงทุนเกินข้อจํากัดในการใช้สทิ ธิออกเสียง เพื่อให้บริษทั
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จัดการใช้ขอ้ มูลดังกล่าวในการเปิ ดเผยตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต รวมทัง้ ผูป้ ระกอบธุรกิจดังกล่าวนัน้ จะต้อง
ไม่นับคะแนนเสียงในส่วนทีเ่ กินข้อจํากัดในการใช้สทิ ธิออกเสียงทีไ่ ด้กําหนดไว้ในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับ
บริษทั จัดการ
(5) การดําเนิ นการอื่นๆ
(5.1) จัดให้มเี อกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
(5.2) จัดให้มกี ารฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนไว้กบั ผูด้ แู ลผลประโยชน์
(5.3) จัดให้มแี ละเก็บรักษาไว้ซ่งึ ทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ ํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
(5.4) จัดทํารายงานทุกรอบปี บญ
ั ชีเพื่อแสดงข้อมูลเกีย่ วกับกองทุน และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนทีม่ ชี ่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุนและสํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศกําหนด
(5.5) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือน เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนของรอบระยะเวลาหกเดือนนัน้
และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนที่มชี ่อื อยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุนและสํานักงานตามประกาศกําหนด
เว้นแต่บริษทั เลือกทํารายงานตามรอบปี บญ
ั ชี บริษทั ไม่ตอ้ งจัดทํารายงานในรอบระยะหกเดือนหลังสําหรับปี บญ
ั ชีนนั ้
(5.6) จัดทําหนังสือชี้ชวนใหม่ เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนทีเ่ ป็ นปั จจุบนั ตามทีป่ ระกาศกําหนด ทัง้ ทีม่ ี
อยู่ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
(5.7) แจ้งการแก้ไขเพิม่ เติมข้อมูลทีไ่ ด้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิม่ จํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการ
แก้ไขเพิม่ เติมจํานวนและมูลค่าหน่ วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนให้แก่สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 5 วัน
ทําการนับแต่วนั ทีไ่ ด้แก้ไขเพิม่ เติมนัน้
(5.8) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนเปิ ดต่อสํานักงาน ก.ล.ต. โดยเสีย
ค่าธรรมเนียมตามอัตราทีส่ าํ นักงาน ก.ล.ต. กําหนด ในกรณีทห่ี ลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย
(5.9) จัดทํารายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็ นรายวันและจัดส่ง
ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ภายในทุกสิน้ วันทําการนัน้
(5.10) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเป็ นรายวัน และจัดส่งให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิน้ วัน
ทําการนัน้
(5.11) จัดทํารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ท่มี มี ูลค่าเกินอัตราส่วนที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
ในกรณีทม่ี ไิ ด้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิม่ เติมตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ าํ นักงาน ก.ล.ต. กําหนด และ
จัดส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการถัดจากวันทีห่ ลักทรัพย์นนั ้ มีมลู ค่าเกิน อัตราส่วนทีก่ ําหนด
(5.12) จัดทําและจัดส่งรายงานอื่นๆ ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
(5.13) ปฏิบตั กิ ารอื่นๆ เพื่อให้บรรลุซ่งึ วัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซ่งึ ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุนภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ โดยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
141

B-IR-FOF
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด ทัง้ ที่ มีอยู่ใน
ปั จจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
บริษัท จัดการมีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามข้อ ผูก พัน โครงการจัดการกองทุน รวม กฎหมายว่า ด้วยหลัก ทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั ่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี้ ในกรณีท่ขี อ้ กําหนด
ในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั ่งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการได้ดําเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั ่งนัน้ ให้ถือว่าบริษัทจัดการได้ปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษทั จัดการ :
ในกรณีท่มี กี ารเปลี่ยนบริษัทจัดการ ไม่ว่าโดยคําสั ่งของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือโดยเหตุอ่นื ใดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษทั จัดการต้องดําเนินการตามทีจ่ าํ เป็ นเพื่อให้บริษทั จัดการรายใหม่เข้าทํา
หน้าทีต่ ่อไปได้ ซึง่ รวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้แก่บริษทั จัดการรายใหม่
2. ผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-3200-2
สิ ทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
สิ ทธิ ของผู้ดแู ลผลประโยชน์
(1) ได้รบั ค่าตอบแทนจากการทําหน้าทีเ่ ป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามอัตราทีก่ ําหนดไว้ในหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ ั ่งซื้อหรือผูถ้ อื หน่วยลงทุน"
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ตามเงือ่ นไขทีก่ ําหนดไว้ในสัญญา ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.
หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ดแู 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 ของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ ดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุน
เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน
(3) ดูแล ทวงถาม ติดตามทรัพย์สนิ หรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนเพื่อผลประโยชน์ในการรับดอกเบี้ย
การรับสิทธิในการจองซื้อตราสารหนี้ และหรือหน่ วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ อ่ืนใดที่กองทุนพึงจะได้รบั หากผู้ดูแล
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ผลประโยชน์ ได้ทราบถึงการนั น้ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ จะแจ้งและรายงานให้บริษัท จัดการทราบทัน ทีท่ีไ ด้ร ับข่า วเป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษรจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ดําเนินการรับหรือจ่ายเงิน
ตามสิทธินัน้ ๆ ตามคําสั ่งของบริษทั จัดการ
(4) ดําเนินการรับมอบ ส่งมอบ จําหน่ าย จ่าย โอน และแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน
ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดงั กล่าวตามคําสั ่งของบริษทั จัดการเมื่อเห็นว่ามีหลักฐานถูกต้องแล้ว
(5) จัดทําบัญชีทรัพย์สนิ และรับรองความถูกต้องของบัญชีทรัพย์สนิ ของกองทุนทีร่ บั ฝากไว้และทําบัญชีแสดงการ
รับจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุน
(6) รับรองการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุน ตามหลักเกณฑ์ทก่ี ําหนดในโครงการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ
สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(7) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากของกองทุน เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ
กองทุนตามคําสั ่งของบริษทั จัดการ
(8) รับเงินค่าขายหน่ วยลงทุนจากบริษทั จัดการเพื่อเข้าบัญชีกองทุนและชําระเงินผ่านบริษทั จัดการให้แก่ผขู้ ายคืน
หน่วยลงทุนตามคําสั ่งของบริษทั จัดการ
(9) จัดทํารายงานดังต่อไปนี้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรส่งให้บริษทั จัดการ
(9.1) รายละเอียดการรับจ่ายเงินจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคารพร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน และ
คํานวณดอกเบีย้ ค้างรับ (ถ้ามี)
(9.2) รายงานเป็ นรายวันเกีย่ วกับเงินลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลักทรัพย์ และตามสถานภาพ
ของหลักทรัพย์ พร้อมทัง้ คํานวณดอกเบีย้ ค้างรับ (ถ้ามี)
(9.3) รายงานรายละเอียดเจ้าหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์ และลูกหนี้ค่าขายหลักทรัพย์
(9.4) รายงานอื่นๆ ตามทีบ่ ริษทั จัดการร้องขอ
(10) จัดทํารายงานเสนอต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีต่ ามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ทัง้ นี้ ภายใน 5 วันนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์รถู้ งึ เหตุการณ์ดงั กล่าว
(11) แจ้งให้บริษทั จัดการทราบ หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติดงั กล่าว หรือ
ข้อบังคับอื่นใดทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการจัดการกองทุนรวม
(12) ดําเนินการสอดส่องดูแล และตรวจสอบบัญชีเงินฝากและเอกสารหลักฐานทีเ่ กีย่ วกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
กองทุน
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(13) ดําเนินการฟ้ องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องตน หรือฟ้ องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุนหรือเมื่อได้รบั คําสั ่งจากสํานักงาน ก.ล.ต.
ค่าใช้จ่ายในการฟ้ องร้องบังคับคดี เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนให้หกั หรือเรียกร้องจากทรัพย์สนิ ของกองทุนได้
(14) แสดงความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนในรอบระยะเวลาหกเดือนและ
รอบระยะเวลาหนึ่งปี ท่ผี ่านมาในรายงานหกเดือนและรายงานประจําปี และรายงานอื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
(15) ให้ความเห็นชอบในการดําเนินงานของบริษัทจัดการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดให้เป็ นหน้าทีข่ องผูด้ แู ลผลประโยชน์
(16) ดูแลรับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชําระบัญชีจะเสร็จสิ้น หรือจนกว่าการเป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์
ตามสัญญาจะสิน้ สุดลง
(17) ดูแล และตรวจสอบให้ผชู้ าํ ระบัญชีปฏิบตั ติ ามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ในกรณีทผ่ี ชู้ ําระบัญชีงดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรายงานให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบ
(18) จัดให้มผี รู้ บั ฝากทรัพย์สนิ ในต่างประเทศหรือศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (ถ้ามี) สําหรับประเทศที่
กองทุนไปลงทุน โดยผูด้ แู ลผลประโยชน์มหี น้าทีค่ ดั เลือกและตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ในต่างประเทศว่า
ถูกต้องตามกฎหมายกําหนด มีฐานะมั ่นคงและมีศกั ยภาพในการดําเนินการเป็ นผู้รบั ฝากทรัพย์สนิ ในต่างประเทศของ
กองทุน โดยผูด้ แู ลจะต้องรับผิดชอบการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ นัน้
(19) ในกรณีทผ่ี ดู้ ูแลผลประโยชน์มไิ ด้เป็ นสมาชิกศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศทีบ่ ริษทั จัดการประสงค์จะ
ลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์นัน้ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ แต่งตัง้ ผู้รบั ฝากทรัพย์สินอื่นซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
ทีส่ าํ นักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(20) ปฏิบตั งิ านอื่นใด ตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็ นหน้าทีข่ องผูด้ ูแล
ผลประโยชน์
(21) ดูแ ลให้บ ริษัท จัด การปฏิบ ัติต ามหน้ า ที่และความรับผิด ชอบตามที่ร ะบุ ไ ว้ใ นโครงการจัด การกองทุ น และ
ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่ วยลงทุนกับบริษทั จัดการ พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด ทัง้ ที่มอี ยู่ในปั จจุบนั และที่แก้ไขเพิม่ เติมในอนาคต
โดยเคร่งครัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์ มอี ํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมและตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่ รวมถึงหน้าทีด่ แู ลรักษาประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่ วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดําเนินการตามที่
จําเป็ นเพื่อให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไปได้ ซึง่ การดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อ
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ในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิง่ ที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลง
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
ในกรณีทผ่ี ดู้ แู ลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบตั หิ น้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุน ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอาจใช้สทิ ธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้ องร้องบังคับคดีกบั ผูด้ แู ลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ไม่ว่าการ
กระทํานัน้ จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ ่นื เว้นแต่เป็ นการเรียกค่าตอบแทน
ในการทําหน้าทีเ่ ป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ หรือเป็ นการดําเนินการในลักษณะทีเ่ ป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผถู้ อื หน่วย
ลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีไ่ ด้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณีทก่ี ารดําเนินการใดต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั จัดการไม่ดาํ เนินการขอมติ ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์
มีอํานาจดําเนินการตามทีจ่ าํ เป็ นเพื่อขอมติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดแู 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 ด้ตกลงไว้
ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษทั จัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ ายหนึ่งทราบ
ล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีท่มี กี ารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือกรณีอ่นื ใด และบริษทั
จัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ ทงั ้ สองฝ่ ายไม่ สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ย นแปลงสัญญาให้ส อดคล้องกับ กฎหมาย
ดังกล่าว ทัง้ นี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็ นการเพิม่ ภาระหน้าทีแ่ ก่ผูด้ แู ลผลประโยชน์มากกว่าภาระหน้าที่
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 ถู้ อื หน่ วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจํานวนหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน
หน่วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุน เรียกร้องให้มกี ารเปลีย่ นตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์
(5) ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์ นําข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนไปเปิ ดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ อกองทุนหรือ ก่อให้เ กิดประโยชน์ แก่ ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์เอง บริษทั จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ทนั ที เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยในการ
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กระทําตามอํานาจหน้าทีข่ องผูด้ ูแลผลประโยชน์ หรือโดยอํานาจของกฎหมาย หรือคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งยินยอมอนุ ญาต
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้เปิ ดเผยได้
(6) ในกรณีทผ่ี ดู้ ูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัตขิ อ้ หนึ่งข้อใดตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัตผิ ดู้ ูแล
ผลประโยชน์ ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ จดั การแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน
นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีบ่ ริษทั จัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงาน ก.ล.ต. เว้นแต่สาํ นักงาน
ก.ล.ต. จะสั ่งการเป็ นอย่างอื่น โดยบริษทั จัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการ
นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีแ่ ก้ไขเสร็จสิน้ ในกรณีท่ี ผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่จดั การแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด
บริษทั จัดการจะขออนุ ญาตเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันทีค่ รบ
กําหนดเวลาให้แก้ไขและเมื่อได้รบั อนุ ญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. แล้วบริษทั จัดการจะแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่
แทนผูด้ แู ลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน เว้นแต่สาํ นักงาน ก.ล.ต. จะสั ่งการเป็ นอย่างอื่น
ในทุกกรณีการเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์จะต้องได้รบั อนุ ญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อน และเมื่อการเป็ นผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ส้นิ สุดลง ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องทําหน้าทีผ่ ู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าจะ
จัดการโอนทรัพย์สนิ และเอกสารหลักฐานทัง้ หมดของกองทุนให้แก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสั ่งของบริษทั
จัดการ หรือสํานักงาน ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดําเนินการอื่นใดทีจ่ าํ เป็ น เพื่อให้การโอนทรัพย์สนิ และเอกสารทัง้ หลาย
ให้แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จสิน้ และผูด้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าทีไ่ ด้ทนั ที ทัง้ นี้ ภายในระยะเวลา
อันสมควร เว้นแต่บริษทั จัดการ หรือสํานักงาน ก.ล.ต. จะมีคาํ สั ่งเป็ นอย่างอื่น
ในกรณีผูด้ ูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีไ่ ม่เข้า
ข้อยกเว้นให้กระทําได้ หากเป็ นกรณีทม่ี นี ัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษทั จัดการมีอํานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :
 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-3200-2 และ/หรือ


บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชัน้ 14 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 และ/หรือ



ธนาคารแห่งประเทศไทย
เลขที 273 ถนนสามเสน เขตบางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร 10200
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3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ชื่อ : นายเทอดทอง เทพมังกร
ชื่อ : นางสาวชมภูนุช แซ่แต้
ชื่อ : นายอุดม ธนูรตั น์พงศ์
ชื่อ : นางสาวชุตมิ า วงษ์ศราพันธ์ชยั
ชื่อ : นางสาวรฐาภัทร ลิม้ สกุล
ทีอ่ ยู่ : บริษทั พีวี ออดิท จํากัด
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 ของผู้สอบบัญชี
ได้รบั ค่าตอบแทนจากการทําหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อบบัญชี
หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจํารอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ทีร่ บั รองทัวไป
่
หมายเหตุ : บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิม่ เติมรายชื่อของผูส้ อบบัญชีได้ในภายหลัง
โดยผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวจะต้องเป็ นบุคคลทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี
4. นายทะเบียนหน่ วยลงทุน :
ชื่อ : ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2230-1784
หรือบุคคลอื่นที่ได้รบั อนุ ญาตให้บริการเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. ทราบ
5. ผู้จดั จําหน่ าย :
ไม่มี
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6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
ชื่อ : ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 1333
และสาขาต่างๆ ทัวประเทศ
่
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 29 ถนนสีลม เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2231-3777
ชื่อ : บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0-2777-8999
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 25 อาคารกรงุเทพประกันภัย ชัน้ 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2638-5500
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตท้ี าวเวอร์ ชัน้ 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2680-1234
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน์ ชัน้ 11, 14 และ 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2635-1700
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 252/6 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชัน้ ที่ 6, 8-11 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2305-9449
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชัน้ 9, 14-15 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2657-7000
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน้ 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรงุเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2659-7000
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ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 52 อาคารธนิยะ พลาซ่า ชัน้ ที่ 17 โซนดี ถนนสีลม แขวงสุรยิ วงศ์
เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2026-5100 กด 1
ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 19 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชัน้ 2, 20 และ 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2949-1999
ชื่อ : บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 173 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชัน้ 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2658-8889
สิ ทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
สิ ทธิ ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(1) ได้รบั ค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าทีผ่ สู้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ตามสัญญาแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืน
(2) บอกเลิกการเป็ นผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน ตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(1) จัดให้มสี ถานทีส่ าํ หรับจัดวางเอกสารเผยแพร่ขอ้ มูลต่างๆ ของกองทุน ณ สํานักงานใหญ่ และสาขา (ถ้ามี)
(2) แจกจ่าย เผยแพร่หนังสือชี้ชวนของกองทุน คําขอเปิ ดบัญชีกองทุน คําสั ่งซื้อหน่ วยลงทุน คําสั ่งขายคืนหน่ วย
ลงทุน คําสั ่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน และคู่มอื การลงทุน ตลอดจนเอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทุนให้แก่ผสู้ นใจลงทุน
(3) รับคําสั ่งซื้อ คําสั ่งขายคืน หรือคําสั ่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน และรับชําระค่าซื้อหน่ วยลงทุนจากผู้ส ั ่งซื้อหน่ วย
ลงทุนและชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการ
(4) คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ั ่งซื้อทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการ
(5) ยืนยันการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
(6) ส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตามทีก่ ําหนดให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
(7) รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า โดยปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ าํ นักงาน ก.ล.ต. กําหนด
(8) กรณีทผ่ี สู้ นับสนุ นการขายและรับซื้อคืนให้บริการเป็ นนายหน้าซื้อขายหน่ วยลงทุนแบบไม่เปิ ดเผยรายชื่อผูถ้ อื
หน่วยลงทุน (Omnibus Account) ผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้อคืนมีหน้าทีป่ ฏิบตั ิ ดังนี้
(ก) มีระบบในการปฏิบตั งิ านทีท่ ําให้ม ั ่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รบั การปฏิบตั ิอย่างสุจริต และเป็ นธรรมเกี่ยวกับ
การจัดทําการบัญชีรายชื่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนซึง่ ไม่เปิ ดเผยรายชื่อ
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(ข) ในกรณีทผ่ี สู้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนประสงค์จะปฏิบตั ติ ่อลูกค้าในเรื่องใด ซึง่ มีผลทําให้ลูกค้าได้รบั
เงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ทไ่ี ม่เท่าเทียมกับการซื้อขายหน่ วยลงทุนแบบเปิ ดเผยรายชื่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ผูส้ นับสนุ นการ
ขายและรับซื้อคืนต้องแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบและจัดให้มหี ลักฐานทีแ่ สดงว่าผูล้ งทุนได้รบั ทราบและยอมรับเงือ่ นไขและสิทธิ
ประโยชน์ทไ่ี ม่เท่าเทียมกันนัน้ แล้ว ทัง้ นี้ การปฏิบตั ดิ งั กล่าวต้องไม่ขดั หรือแย้งและไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์การจัดตัง้ และ
จัดการกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ กฎ หรือคําสั ่งที่ออกตามกฎหมาย
ดังกล่าว
(ค) ดําเนินการตรวจสอบและแจ้งให้บริษทั จัดการทราบ หากมีกรณีทบ่ี ุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดใน
การใช้สทิ ธิออกเสียง เพื่อให้บริษทั จัดการใช้ขอ้ มูลดังกล่าวในการเปิ ดเผยตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต
(ง) จะต้องไม่นับคะแนนเสียงในส่วนที่เกินข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง ที่ได้กําหนดไว้ในข้อผูกพัน
ระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ
(9) ปฏิบตั งิ านอื่นใดซึง่ เกีย่ วข้องหรือเป็ นหน้าทีข่ องผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามทีป่ ระกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และหรือประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
หมายเหตุ : บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้ ผู้สนับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเพิม่ เติมหรือยกเลิกการแต่งตัง้ ผู้สนับสนุ น
การขายหรือรับซื้อคืนในภายหลัง โดยบริษทั จัดการจะแจ้งการแต่งตัง้ หรือยกเลิกการแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืน
ให้สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบทุกครัง้ ในกรณีของการแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนเพิม่ เติม ผูส้ นับสนุ นการขาย
หรือรับซื้อคืนดังกล่าวอาจเป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคล ที่สํานักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทําหน้าที่เป็ น
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนของกองทุน โดยผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จะต้องปฏิบตั งิ านได้
ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยู่ก่อนแล้ว
7. ผู้ดแู ลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :
ไม่มี
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็ นผู้ดแู ลสภาพคล่อง) :
ไม่มี
9. ที่ปรึกษา :
9.1 ที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี
9.2 ที่ปรึกษากองทุน : ไม่มี
10. ผู้ประกัน (กรณี กองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
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11. ผู้รบั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ไม่มี
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่ วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
ไม่มี
13. สิ ทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
13.1 สิ ทธิ ในการขายคืนหน่ วยลงทุน :
ผู้ถือหน่ วยลงทุนสามารถขายคืนหน่ วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามรายละเอียดโครงการ
หัวข้อ "การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน"
13.2 สิ ทธิ ในการรับเงิ นปันผล :
ไม่มี
13.3 สิ ทธิ ในการโอนหน่ วยลงทุน :
ไม่มี
13.4 ข้อจํากัดการโอนหน่ วยลงทุน :
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม จะนําไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็ นหลักประกันมิได้
13.5 สิ ทธิ ในการลงมติ เพื่อแก้ไขเพิ่ มเติ มโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิ ธีจดั การ :
ภายใต้ขอ้ จํากัดการถือหน่ วยลงทุนและข้อจํากัดในการใช้สทิ ธิออกเสียง ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนมีสทิ ธิลงมติเพื่อทํา
การแก้ไขเพิม่ เติมโครงการหรือแก้ไขวิธจี ดั การ โดยบริษทั จัดการจะทําการแก้ไขเพิม่ เติมโครงการ ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตาม
รายละเอียดโครงการหัวข้อ "การขอมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน และวิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไข
วิธกี ารจัดการ"
ในกรณีทบ่ี ุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ าํ หน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม
บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ห้บริการเป็ นนายหน้าซื้อขายหน่ วยลงทุนแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผู้ถือ
หน่ วยลงทุน (Omnibus Account) จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินดังกล่าว เว้นแต่จะเป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการ
ก.ล.ต คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกรณีทไ่ี ด้รบั อนุมตั ิ เห็นชอบ ยกเว้น หรือผ่อนผันจาก
หน่วยงานดังกล่าว
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13.6 สิ ทธิ ในการได้รบั เงิ นคืนเมื่อเลิ กโครงการ :
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนมีสทิ ธิได้รบั เงินคืนหากโครงการกองทุนสิน้ สุดลง โดยบริษทั จัดการจะจัดให้มผี ชู้ ําระบัญชีท่ี
สํานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ นผูช้ าํ ระบัญชี โดยจะได้ดาํ เนินการให้มกี ารจําหน่ ายทรัพย์สนิ ของโครงการ ชําระภาระหนี้สนิ
และแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ภายใต้หวั ข้อ "การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน"
13.7. สิ ทธิ ประโยชน์ อื่นๆ :
การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม ผู้ถือหน่ วยลงทุนมีสทิ ธิได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อผู้ถือหน่ วย
ลงทุนได้ดาํ เนินการตามเงือ่ นไขทีก่ ฎหมายภาษีอากรกําหนดไว้ครบถ้วนแล้ว
13.8. อื่นๆ :
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนทีย่ งั ส่งใช้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใดๆ
ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับทีจ่ ะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึง่ ลงนามโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั
การแต่งตัง้ จากบริษทั จัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนมีสทิ ธิเรียกให้บริษทั จัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกิน
ไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมทีต่ นถือ ทัง้ นี้ ในกรณีทม่ี กี ารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบ
แทนหรือการคืนเงินทุนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตามข้อกําหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน :
14.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุน :
 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
 หน้าแสดงรายการเคลื่อนไหวบัญชีกองทุนรวม
 ระบบไร้ใบหน่ วยลงทุน
 อื่นๆ
14.2 เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิ ทธิ ในหน่ วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
ในกรณีทผ่ี ูส้ ั ่งซื้อตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไปแต่ไม่เกิน 4 คนสั ่งซื้อหน่ วยลงทุนร่วมกัน บริษทั จัดการจะจดแจ้งชื่อผูถ้ อื
หน่ วยลงทุนเหล่านัน้ เป็ นผูถ้ อื หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
หรือเอกสารแสดงสิทธิอ่นื ใด โดยจะถือเอาบุคคลทีม่ ชี ่อื ในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนคนใดคนหนึ่งหรือมากกว่าตามทีผ่ ถู้ อื
หน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้เป็ นผูใ้ ช้สทิ ธิในฐานะผูถ้ อื หน่วยลงทุน และผูร้ บั เงินทีไ่ ด้จากการขายคืนหน่วยลงทุน
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บริษทั จัดการจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน หรือเอกสารแสดงสิทธิอ่นื ใด ให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน
ภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก หรือภายในวันทําการซื้อขายหน่ วยลงทุน กรณีทส่ี ั ่งซื้อ
ภายหลังปิ ดการเสนอขายครัง้ แรก
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีป่ รากฏชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิอ่นื ใด จะต้องมารับ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือเอกสารแสดงสิทธิอ่นื ใด (ถ้ามี) ด้วยตนเอง ณ สํานักงานใหญ่หรือสํานักงานสาขา
ของบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน ทีผ่ ถู้ อื หน่วยลงทุนเปิ ดบัญชีกองทุน
สมุดบัญชีแสดงสิ ทธิ
ผู้ถือหน่ วยลงทุนมีหน้ าที่ท่จี ะต้องนํ าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็ นปั จจุบนั
อยู่เสมอ โดยผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็ นปั จจุบนั ได้ตงั ้ แต่วนั
ทําการถัดจากวันทําการซื้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนไม่นําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึก
รายการให้เป็ นปั จจุบนั ให้ถอื เอารายการทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นรายการทีถ่ ูกต้อง
หน้ าแสดงรายการเคลื่อนไหวบัญชีกองทุนรวม
สําหรับกรณีส ั ่งซื้อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) กําหนดให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนใช้เอกสารหน้าทีแ่ สดงรายการ
เคลื่อนไหวบัญชีกองทุนรวมหรือเอกสารอื่นใดเป็ นหลักฐานแสดงสิทธิได้ หากผู้ถือหน่ วยลงทุนรายใดประสงค์จะให้
ออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิเพื่อใช้เป็ นหลักฐานแสดงสิทธิ ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนยังสามารถร้องขอได้ทผ่ี สู้ นับสนุ นการขายหรือ
รับซื้อคืนทีอ่ อกหลักฐานแสดงสิทธินัน้ ๆ ได้
ระบบไร้ใบหน่ วยลงทุน
สําหรับกรณีส ั ่งซื้อผ่านระบบ Fund Connext ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงการจะใช้ระบบไร้
ใบหน่ วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่ วยลงทุนทําการบันทึกชื่อผู้ส ั ่งซื้อหน่ วย
ลงทุนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว เป็ นผูถ้ อื หน่ วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุนตามรายละเอียดใน
คําขอเปิ ดบัญชีกองทุนและหรือคําสั ่งซื้อหน่วยลงทุน เมื่อผูส้ ั ่งซื้อหน่วยลงทุนได้ชาํ ระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว
อื่นๆ
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กบั ผูส้ ั ่งซื้อหรือ
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน เพื่อเป็ นหลักฐานยืนยันการทํารายการซื้อขายหน่ วยลงทุน รวมถึงเปลี่ยนแปลง และหรือเพิม่ เติมรูปแบบ
เอกสารแสดงสิทธิ และหรือเงื่อนไข และระยะเวลาส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิให้กบั ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนได้ โดยจะประกาศให้
ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.bblam.co.th หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม
บริษทั จัดการจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษทั จัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
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ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยลงทุนจําเป็ นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษทั จัดการต้องจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
15. กําหนดเวลา วิ ธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงิ นปันผลแก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
ไม่มี
16. วิ ธีการชําระเงิ นหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผ้ถู ือหน่ วยลงทุน :
บริษทั จัดการจะรับชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นทัง้ ทีเ่ ป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศ
สํานักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยการดําเนินการในกรณีทผ่ี ู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมผิดนัด
ชําระหนี้ ดังนี้
ส่วนที่ 1 การดําเนินการเมื่อมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง
จะไม่สามารถชําระหนี้ได้ หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงทีบ่ ริษทั จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารทีล่ งทุนนัน้ ประสบปั ญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ดว้ ยราคาทีส่ มเหตุสมผล
การดําเนิ นการ
กรณี กองทุนที่บริษทั จัดการได้
กรณี ที่มพี ฤติ การณ์วา่ ผูอ้ อกตราสารหนี้
บันทึกมูลค่าตราสารหนี้ หรือ
หรือลูกหนี้ ตามสิ ทธิ เรียกร้องจะไม่
สิ ทธิ เรียกร้องเป็ น 0
สามารถชําระหนี้ ได้1 หรือเมื่อปรากฏ
ข้อเท็จจริงที่บริษทั จัดการพิ จารณาแล้ว
เห็นว่าตราสารที่ลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ
NAV ของกองทุนนัน้ ประสบปัญหาขาด
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ ายได้
ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล2
1. การกําหนดให้เป็ นผูม้ สี ทิ ธิ 1.1 กําหนดให้ผถู้ อื หน่วยทุกรายทีม่ ชี ่อื
ได้รบั เงินได้สุทธิจาก
อยู่ในทะเบียน ณ วันทีบ่ ริษทั จัดการ
ทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้จากการ
บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิ
รับชําระหนี้
เรียกร้องเป็ น 0 เว้นแต่ บริษทั จัดการ
ดําเนินการตาม 1.1 ก่อนแล้ว
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1.2 อาจกําหนดให้ผถู้ อื หน่วยทุกรายทีม่ ชี ่อื
อยู่ในทะเบียน ณ วันทีม่ พี ฤติการณ์ว่า
ผูอ้ อกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิ
เรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี้ได้กไ็ ด้
หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงทีบ่ ริษทั จัดการ
พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารทีล่ งทุนนัน้
ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่อง หรือ
ไม่สามารถจําหน่ายได้ดว้ ยราคาที่
สมเหตุสมผล
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การดําเนิ นการ

2. การแจ้งต่อสํานักงาน

3. การจัดให้มขี อ้ มูล

1
2

กรณี กองทุนที่บริษทั จัดการได้
บันทึกมูลค่าตราสารหนี้ หรือ
สิ ทธิ เรียกร้องเป็ น 0

กรณี ที่มพี ฤติ การณ์วา่ ผูอ้ อกตราสารหนี้
หรือลูกหนี้ ตามสิ ทธิ เรียกร้องจะไม่
สามารถชําระหนี้ ได้1 หรือเมื่อปรากฏ
ข้อเท็จจริงที่บริษทั จัดการพิ จารณาแล้ว
เห็นว่าตราสารที่ลงทุนโดยมีนัยสําคัญต่อ
NAV ของกองทุนนัน้ ประสบปัญหาขาด
สภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ ายได้
ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล2

ข้อมูล: ประเภท จํานวน ชื่อผูอ้ อกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง เงินสํารอง (ถ้ามี)
และวันทีบ่ ริษทั จัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ น 0 หรือวันทีบ่ ริษทั
จัดการทราบถึงพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถ
ชําระหนี้ได้ แล้วแต่กรณี
ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือ
สิทธิเรียกร้องเป็ น 0
จัดให้มขี อ้ มูลตาม 1. ไว้ทส่ี าํ นักงานใหญ่
สํานักงานสาขาของบริษทั จัดการ และ
สถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขาย
หน่วยของกองทุน ภายในวันทําการถัด
จากวันทีบ่ ริษทั จัดการแจ้งสํานักงาน
เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันด้วย

บริษทั จัดการไม่ตอ้ งนําตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนัน้ มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
บริษัทจัดการไม่ต้องนํ าตราสารนัน้ มารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณีท่พี จิ ารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุ จริตและสมเหตุส มผลว่ า
ตราสารที่กองทุน ลงทุน โดยมีนั ย สําคัญต่ อ NAV ของกองทุ น ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่ อ ง หรือ ไม่ ส ามารถจําหน่ ายได้ด้ว ยราคาที่
สมเหตุสมผล และการจําหน่ายจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม ทัง้ นี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์

ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการไม่ได้มกี ารกําหนดผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้จากการรับชําระหนี้ตาม 1.
บริษทั จัดการจะรับชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นทีม่ ใิ ช่หลักประกันเพื่อกองทุนได้เมื่อดําเนินการดังนี้
(1) ระบุรายละเอียดเกีย่ วกับการรับชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นไว้ในข้อผูกพัน
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(2) ต้องได้รบั มติพเิ ศษจากผู้ถือหน่ วยก่อนการรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สนิ อื่นที่มใิ ช่หลักประกันในแต่ละครัง้ โดย
ดําเนินการดังนี้
(1.1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนจะได้จากการรับชําระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น มูลค่าของ
ทรัพย์สนิ ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งทรัพย์สนิ ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ และค่าใช้จ่าย
ในการจําหน่ายทรัพย์สนิ เป็ นต้น
(1.2) ระบุเหตุผลและความจําเป็ นในการรับชําระหนี้
(1.3) จัดให้มหี รือจัดทําเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(1.3.1) เอกสารหลักฐานซึง่ แสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชําระหนี้เกิดขึน้
(1.3.2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ทบ่ี ริษทั จัดการจัดทํา ซึ่งแสดงถึงพฤติการณ์ว่า
ผูอ้ อกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี้ได้ หรือข้อเท็จจริงทีบ่ ริษทั จัดการพิจารณาแล้วเห็น
ว่าตราสารทีล่ งทุนนัน้ ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ดว้ ยราคาทีส่ มเหตุสมผล
ส่วนที่ 2 การดําเนินการเมื่อบริษทั จัดการได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นเพื่อกองทุน
การดําเนิ นการ
รายละเอียด
1. แจ้งข้อมูลต่อสํานักงานภายใน 15 วัน
ทําการนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ทรัพย์สนิ มา

ข้อมูลดังนี้
ประเภท จํานวน และชื่อผูอ้ อกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง
วันทีบ่ ริษทั จัดการได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น
พร้อมทัง้ รายละเอียดเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั โดยมีสาระสําคัญอย่างน้อย
เกีย่ วกับทรัพย์สนิ ดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สนิ ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี้
ด้วยทรัพย์สนิ อื่น
2. เปิ ดเผยข้อมูลภายในวันทําการถัดจาก 2.1 จัดให้มรี ายละเอียดตาม 1. ไว้ทส่ี าํ นักงานใหญ่และสํานักงานสาขา
วันทีบ่ ริษทั จัดการได้แจ้งสํานักงานตาม
ของบริษทั จัดการตลอดจนสถานทีต่ ดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนทีใ่ ช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน
1. เป็ นระยะเวลา ≥30 วัน
2.2 กรณีเป็ นกองทุนปิ ด นอกจากการดําเนินการตาม 1.1 แล้ว ให้บริษทั
จัดการระบุไว้ในการประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในครัง้ ถัดจาก
วันทีไ่ ด้รบั ทรัพย์สนิ นัน้ มาว่ากองทุนได้รบั ชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น
ซึง่ ผูล้ งทุนสามารถขอดูรายละเอียดได้ทส่ี าํ นักงานใหญ่และสํานักงาน
สาขาของบริษทั จัดการ โดยให้ระบุไว้ในการประกาศดังกล่าวไม่น้อย
กว่า 3 ครัง้ ติดต่อกัน
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การดําเนิ นการ

รายละเอียด

3. กําหนดราคาทรัพย์สนิ ทีก่ องทุนได้รบั
เพื่อใช้ในการคํานวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
มาจากการรับชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น สมาคมกําหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
4. คํานวณ NAV ของกองทุนทีม่ กี ารรับ
4.1 กรณีทบ่ี ริษทั จัดการได้ดําเนินการตาม 1. ของส่วนที่ 1 บริษทั จัดการ
ชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น
ต้องไม่นําทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น และ
เงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้จากการรับชําระหนี้มารวมคํานวณ
NAV ของกองทุน
4.2 กรณีอ่นื นอกเหนือจาก 4.1 บริษทั จัดการต้องนําทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จาก
การรับชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน
5. ดําเนินการกับทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับ 5.1 กรณีทบ่ี ริษทั จัดการได้ดาํ เนินการตาม 1. ของส่วนที่ 1 ให้บริษทั จัดการ
ชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น
จําหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นในโอกาส
แรกทีส่ ามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยเป็ นสําคัญ
(เว้นแต่ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หน่วยทีม่ สี ทิ ธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้
จากการรับชําระหนี้ตกลงรับชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ ดังกล่าวแทนเงิน
ทัง้ นี้ ตามทีก่ ําหนดไว้ในข้อผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่
สมาคมกําหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน)
5.2 กรณีอ่นื นอกเหนือจาก 5.1 ให้บริษทั จัดการดําเนินการกับทรัพย์สนิ
ทีไ่ ด้จากการรับชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์
ดังนี้
5.2.1 กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนนัน้ สามารถลงทุนได้
บริษทั จัดการอาจมีไว้ซง่ึ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็ น
ทรัพย์สนิ ของกองทุนก็ได้
5.2.2 กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีก่ องทุนนัน้ ไม่สามารถลงทุนได้
บริษทั จัดการต้องจําหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าวในโอกาสแรก
ทีส่ ามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วย
เป็ นสําคัญ
5.3 ในระหว่างทีบ่ ริษทั จัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว
บริษทั จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าวก็ได้
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การดําเนิ นการ
5.4

6. คืนเงินแก่ผถู้ อื หน่วยภายใน 45 วันนับ
แต่วนั ทีม่ เี งินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้
จากการรับชําระหนี้

6.1

6.2
6.3

6.4

รายละเอียด
ในกรณีทม่ี คี า่ ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ ให้บริษทั จัดการจ่ายจาก
ทรัพย์สนิ ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิ ดทีบ่ ริษทั จัดการบันทึก
มูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็ น 0 ให้บริษทั จัดการจ่ายจาก
เงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ทไ่ี ด้จากการบริหารทรัพย์สนิ นัน้
ให้บริษทั จัดการเฉลีย่ เงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชําระหนี้
ด้วยทรัพย์สนิ อื่นคืนในแต่ละครัง้ ให้แก่ผถู้ อื หน่วยตาม 1. ของส่วนที่ 1
แล้วแต่กรณี ภายใน 45 วันนับแต่วนั ทีม่ เี งินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ที่
ได้จากการรับชําระหนี้
ให้แจ้งรายละเอียดเกีย่ วกับการเฉลีย่ เงินคืนไปยังสํานักงานภายใน
15 วันทําการนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั จัดการได้เฉลีย่ เงินคืน
หากบริษทั จัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่น
ทีไ่ ด้จากการรับชําระหนี้ไม่คมุ้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลีย่ เงินคืน
ให้แก่ผถู้ อื หน่วย บริษทั จัดการอาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้
จากการรับชําระหนี้ดงั กล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกทีก่ ารเฉลีย่ เงิน
คืนให้แก่ผถู้ อื หน่วยจะคุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้
หากได้มกี ารจําหน่ายทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการรับชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น
จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้จาก
การรับชําระหนี้นนั ้ ไม่คมุ้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลีย่ เงินคืน
บริษทั จัดการอาจนําเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ อื่นทีไ่ ด้จากการรับ
ชําระหนี้ดงั กล่าวมารวมคํานวณเป็ น NAV ของกองทุนก็ได้ ทัง้ นี้
บริษทั จัดการจะดําเนินการดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้ระบุรายละเอียดไว้ใน
ข้อผูกพันแล้ว
สําหรับกองทุนเปิ ดทีบ่ ริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือ
สิทธิเรียกร้องเป็ น 0 หากต่อมาปรากฏว่าบริษทั จัดการได้รบั ชําระหนี้
ตามตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็ นเงิน ให้บริษทั จัดการ
ปฏิบตั ติ าม 6.1 - 6.3 โดยอนุโลม

การชําระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะชําระให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตาม
ทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน ณ เวลาทีก่ ําหนด เท่านัน้
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17. การจัดทําทะเบียนหน่ วยลงทุน การโอนหน่ วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่ วยลงทุน :
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จดั ให้มที ะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ท่อี อกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่ วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่น รวมทัง้ การให้สทิ ธิหรือการ
จํากัดสิทธิใดๆ แก่ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีป่ รากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถอื ว่าบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาํ เนินการตามอํานาจหน้าทีแ่ ล้ว
บริษทั จัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่ วยลงทุน
ในกรณีดงั นี้
(ก) การโอนหน่ วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการโอนหน่ วยลงทุนจะ
ทําให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนไม่เป็ นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มเี งินลงทุนสูง ตามที่กําหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวม เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมทีเ่ สนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ และการ
โอนหน่ วยลงทุนจะทําให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนไม่เป็ นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พเิ ศษ ตามที่กําหนดในโครงการ
จัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ดังนี้
1. หน่ วยลงทุนทีบ่ ริษทั จัดการกองทุนรวมขายให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณี
เป็ นกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
3. หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของ
กองทุน
18. ข้อจํากัดการถือหน่ วยลงทุน :
ภายใต้หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารในการขอมติผถู้ อื หน่วยลงทุนและการจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
หากผูถ้ อื หน่ วยลงทุนถือหน่ วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ าํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม
บริษทั จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเ่ กินดังกล่าว เว้นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมทีม่ กี ารแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่ วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจํานวน
ทีถ่ อื อยู่
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19. หลักเกณฑ์และวิ ธีการในการขอมติ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
การดําเนินการใดทีโ่ ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หากบริษทั
จัดการกองทุนรวมได้ดาํ เนินการไปตามมติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีไ่ ด้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถอื ว่าผูถ้ อื หน่วยลงทุนทัง้ ปวง
เห็นชอบให้ดาํ เนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีใ่ ห้ดาํ เนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ทก่ี ําหนดในกฎหมาย ให้ถอื ว่ามตินนั ้
เสียไป
ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รบั
มติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน (มติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีม่ คี ะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนหน่ วยลงทุน
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่ วยลงทุนทัง้ หมดของผู้
ถือหน่ วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีทก่ี องทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่ วยลงทุน
การขอมติผูถ้ อื หน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผถู้ อื หน่ วยลงทุนทีก่ ําหนด
ไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กําหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามทีก่ ําหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์เพิม่ เติมดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ อื หน่วย
ลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีทเ่ี ป็ นการขอมติทม่ี ผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้าง
มากหรือมติพเิ ศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีท่เี ป็ นการขอมติท่มี ผี ลกระทบต่อผู้ถือหน่ วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือ
มติพเิ ศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
20. วิ ธีการแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อผูกพัน :
การแก้ไขเพิม่ เติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็ นไปตามวิธกี ารที่กําหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที่
เป็ นไปตามและไม่ขดั หรือแย้งกับพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ทอ่ี อก
โดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถอื ว่าข้อผูกพันส่วนทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมนัน้ มีผลผูกพันคู่สญ
ั ญา
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันในเรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รบั มติพเิ ศษของ
ผูถ้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี้ เรื่องทีก่ ระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อกําหนดเกีย่ วกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกี่ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นตามข้อ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
(ค) ข้อกําหนดเกีย่ วกับการรับชําระหนี้ดว้ ยทรัพย์สนิ อื่น
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(ง) ข้อกําหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณี
กองทุนรวมมีประกัน และข้อกําหนดเกีย่ วกับการแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาประกันในเรื่องใดๆ อันมีผลให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนเสีย
ผลประโยชน์
(จ) เรื่องทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มผี ลผูกพันเมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดย
ไม่ตอ้ งได้รบั มติของผูถ้ อื หน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันให้มสี าระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมโดย
ได้รบั มติโดยเสียงข้างมากหรือมติพเิ ศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุน หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผูด้ ูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันนัน้ เหมาะสม มีความจําเป็ นหรือสมควร และ
ไม่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใดต้องกระทําเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูม้ อี ํานาจลงนามผูกพันบริษทั
จัดการกองทุนรวมและผูด้ แู ลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ ประทับตราบริษทั (ถ้ามี) บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดให้มขี อ้ ผูกพัน
เปิ ดเผยไว้ ณ ทีท่ ําการและเว็บไซต์ของบริษทั จัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทัง้ จัดส่ง
สรุปการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันพร้อมทัง้ เหตุผลและความจําเป็ นให้ผถู้ อื หน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปี ของ
กองทุนรวม
21. การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1 การระงับข้อพิ พาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี
21.2 รายละเอียดเพิ่ มเติ ม :
บริษัทจัดการตกลงให้มกี ารระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการ ในกรณีท่บี ริษัทจัดการปฏิบตั ิ
ไม่เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศ
สํานักงาน ก.ล.ต. ทีเ่ กีย่ วข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมสามารถนําข้อพิพาทเข้าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสํานักงาน ก.ล.ต. ได้
22. การเลิ กกองทุนรวม :
22.1 เงื่อนไขในการเลิ กกองทุน :
บริษทั จัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมเมื่อปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เมื่อจํานวนผูถ้ อื หน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใดๆ
(2) มูลค่าหน่ วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วทัง้ หมดโดยคํานวณตามมูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า
50 ล้านบาทในวันทําการใดและบริษทั จัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
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(3) มีการขายคืนหน่ วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่ วยลงทุนทีจ่ ําหน่ ายได้
แล้วทัง้ หมด
(4) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ น
จํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ความในข้อ (3) และ (4) มิให้นํามาใช้บงั คับกับกองทุนทีบ่ ริษทั จัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่ เนื่องจากกองทุนยังคงมีทรัพย์สนิ
คงเหลือทีม่ คี ุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีเ่ หลืออยู่จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการขายคืนนัน้
ความใน (3) และ (4) มิให้นํามาใช้บงั คับกับกองทุนรวมดังนี้
(ก) กองทุนรวมตลาดเงิน
(ข) กองทุนรวมหน่วยลงทุน
(ค) กองทุนรวมฟี ดเดอร์
(ง) กองทุนรวมดัชนี
(จ) กองทุนรวมอีทเี อฟ
(5) บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ท่กี ําหนดไว้ในข้อ 22.2 อันเนื่องมาจาก
จํานวนผูถ้ อื หน่ วยลงทุนลดลงตาม (1) หรือมีการขายคืนหน่ วยลงทุนตาม (3) หรือ (4) หรือปรากฏข้อเท็จจริงทีบ่ ริษทั จัดการ
พิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนเกินกว่าจํานวนทีก่ ําหนดและการเลิกกองทุนรวม
จะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยรวม
(6) เมื่อสํานักงาน ก.ล.ต. สั ่งให้บริษทั จัดการเลิกกองทุนเปิ ดในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิ ด หรือไม่ปฏิบตั ติ ามหน้าทีข่ องตน
(7) เมื่อการอนุ มตั ิให้จดั ตัง้ กองทุนรวมเป็ นอันสิ้นสุดลงตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย
การจัดตัง้ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปและเพื
่
่อผูล้ งทุนทีม่ ใิ ช่รายย่อย และการเข้าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล
(8) สํานักงาน ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ และจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดงั ต่อไปนี้
(8.1) มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่ วยลงทุนกับ
บริษทั จัดการทีข่ ดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั ่งทีอ่ อกโดย
อาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(8.2) มีการจําหน่ ายหน่ วยลงทุนโดยบริษทั จัดการมิได้ปฏิบตั หิ รือดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัวไปตามที
่
ก่ ําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชีช้ วนและการเสนอขายหน่วยลงทุน
(8.3) ในกรณีทเี ป็ นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่ วย
ลงทุนของกองทุนรวมเป็ นบุคคลอื่นใดทีม่ ใิ ช่ผลู้ งทุนประเภทสถาบันตามทีร่ ะบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
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(9) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีท่บี ริษัทจัดการไม่สามารถนํ าเงินไป
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่ วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ และหรือกรณี
กองทุนมีขนาดกองทุนลดลงเหลือน้อยจนไม่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนต่อไป และบริษทั จัดการประสงค์
จะเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
22.2 การดําเนิ นการของบริษทั จัดการ เมื่อเลิ กกองทุนรวม :
เว้นแต่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. จะกําหนดเป็ นอย่างอื่น บริษัท
จัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี้ เพื่อเลิกกองทุนดังกล่าว
(1) ยุตกิ ารรับคําสั ่งซื้อและคําสั ่งขายคืนหน่วยลงทุนตัง้ แต่วนั ทําการทีป่ รากฏกรณีตามข้อ 22.1 (1) ถึง (5)
(2) แจ้งผู้ถือหน่ วยลงทุนที่มชี ่อื อยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ที่มหี ลักฐานว่าสามารถ
ติดต่อผูถ้ อื หน่วยลงทุนได้ รวมทัง้ แจ้งเป็ นหนังสือให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทราบ และแจ้งสํานักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้
บนเว็บไซต์ของสํานักงาน ทัง้ นี้ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ทําการทีป่ รากฏกรณีตามข้อ 22.1 (1) ถึง (5)
ทัง้ นี้ ในกรณีท่มี กี ารดําเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม
ไปยัง กองทุ น รวมเพื่อ การออมอื่น จะเป็ น ไปตามแนวทางการโอนย้า ยที่กํ า หนดไว้ในรายละเอีย ดโครงการ ข้อ 20
ข้อกําหนดอื่นๆ
(3) จําหน่ ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีเ่ หลืออยู่ของกองทุนดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ทําการที่
ปรากฏกรณีตามข้อ 22.1 (1) ถึง (5)
(4) รวบรวมเงินทีไ่ ด้จากการดําเนินการตาม (3) ภายใน 10 วันทําการนับแต่วนั ทําการทีป่ รากฏกรณีตาม
ข้อ 22.1 (1) ถึง (5)
(5) ดําเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นตามแนวทางทีก่ ําหนดไว้ในรายละเอียด
โครงการโดยไม่ชกั ช้า
เมื่อได้ดาํ เนินการตาม (1) ถึง (5) แล้ว ให้ถอื ว่าเป็ นการเลิกกองทุน
ในกรณีทม่ี ูลค่าหน่ วยลงทุนทีข่ ายได้แล้วทัง้ หมด โดยคํานวณตามมูลค่าทีต่ ราไว้ของหน่ วยลงทุนของกองทุนใด
ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทําการใด หากบริษทั จัดการประสงค์จะเลิกกองทุนนัน้ บริษทั จัดการจะดําเนินการ
ตาม (1) ถึง (5) และหากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ คงเหลืออยู่จากการดําเนินการ ตาม (3) บริษทั จัดการจะดําเนินการ
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารชําระบัญชีของ
กองทุนรวม
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ในกรณีทบ่ี ริษทั จัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษทั จัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) แจ้งเป็ นหนังสือให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทราบ และแจ้งสํานักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบทีจ่ ดั ไว้บนเว็บไซต์ของ
สํานักงาน ก่อนวันเลิกกองทุนเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ
(2) แจ้งให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนและผูล้ งทุนทัวไปทราบเรื
่
่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 5
วันทําการ เช่น ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ หรือติดประกาศ ณ สถานทีใ่ นการซื้อขายหน่ วยลงทุนทุกแห่งของ
บริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ
(3) จําหน่ ายทรัพย์สนิ ที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็ นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตั ๋วสัญญาใช้เงินที่มกี ําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิก
กองทุนรวม
23. การชําระบัญชีเมื่อเลิ กกองทุน :
เมื่อเลิกโครงการแล้ว บริษัทจัดการจะจัดให้มผี ู้ชําระบัญชีท่สี ํานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบเพื่อดําเนินการคิดคํานวณ
รวบรวมทรัพย์สนิ จัดทําบัญชีจาํ หน่ายทรัพย์สนิ ของกองทุน ชําระภาระหนี้สนิ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุน รวมทัง้ ทํา
การอย่างอื่นตามทีจ่ าํ เป็ นเพื่อชําระบัญชีของกองทุนให้เสร็จสิน้ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สนิ ของ
กองทุนและผูช้ าํ ระบัญชีจะดําเนินการเฉลีย่ คืนเงินให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเท่าทีค่ งเหลืออยู่
เมื่อได้ชําระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูช้ ําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงาน ก.ล.ต. และผูช้ ําระ
บัญชีจะโอนทรัพย์สนิ คงค้างใดๆ ทีเ่ หลืออยู่ภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว ให้ตกเป็ นกรรมสิทธิของสํ
์ านักงาน
ก.ล.ต
โครงการจัด การกองทุ น รวมที่ผ่ า นการอนุ ม ัติจ ากสํา นั ก งาน หรือ ผ่ า นการแก้ไ ขเพิ่ม เติม ตามมาตรา 129 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่ วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม

วันทีร่ วบรวมข้อมูล 19 ตุลาคม 2564
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