ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จากัด
1. บริษทั จัดการ :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จากัด
ที่อยู่ (ภาษาไทย) : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988
ที่ อยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 400/22 KASIKORNBANK Building, 6th and 12th Floor, Phahon Yothin Road, Samsen
Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400 Tel. 0 2673 3888 Fax 02673 3988
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
1. สิทธิของบริษัทจัดการ
(1) รับค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ค่าปรับกรณี ขายคืนหน่ วยลงทุน
ก่อนระยะเวลาถือครองที่กาหนดในโครงการ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนี ยมในการจัดการกองทุนและค่าธรรมเนี ยม ค่าใช้จ่าย
และหรือ เงินตอบแทนอื่นใด ตามอัตราที่กาหนดไว้ในหัวข้อ "ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
และผูส้ งั ่ ซื้ อหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุน"
(2) สงวนสิ ท ธิ ที่ จะปฏิเสธการจองซื้ อหรื อ สัง่ ซื้ อ หรื อ สัง่ ขาย หรื อ หยุด รับ ค าสัง่ ซื้ อหรื อค าสัง่ ขายคื น หรื อ ค าสัง่
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
(3) สงวนสิทธิที่จะเลื่อนกาหนดการชาระคืนเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
(4) สงวนสิทธิที่จะรับชาระหนี้ เพื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันแทนการชาระหนี้ ด้วยเงินสดตามตรา
สารแห่งหนี้ ตามที่ระบุไว้ในโครงการ
(5) สงวนสิทธิที่จะเรียกคืนสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
(6) สิทธิอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
(1) การจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมและจดทะเบียนกองทุน
(ก) ยื่น ค าขอจดทะเบี ย นกองทรัพ ย์สิ น ซึ่ งเป็ นเงิ น ได้จ ากการขายหน่ ว ยลงทุ น ของโครงการเป็ นกองทุ น รวมต่ อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่ วยลงทุน
(ข) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุน ต่อสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสีย
ค่าธรรมเนี ยมตามอัตราที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ในกรณีที่หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทาลาย
(ค) ดาเนิ นการเพิ่มจานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต.ประกาศ กาหนด
(ง) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วให้แก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
(จ) เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีจดั การกองทุน
(ฉ) จัดทาหนั งสือชี้ ชวนใหม่ทุกรอบปี บัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้ นปี บัญชี และส่งให้แก่สานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วัน นับแต่วนั สิ้ นปี บัญชีน้ัน
(ช) ประกาศข้อมูล รายละเอียด การดาเนิ นการต่างๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. หรือสมาคมกาหนด
(ซ) ดาเนิ นการเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การเลิกกองทุนรวม” และ “การดาเนิ นการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุน
รวม”
(ฌ) จัดให้มีการชาระบัญชีตามหัวข้อ "การชาระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน"
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(2) การบริหารกองทุน
(ก) จัดการกองทุนให้เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รบั อนุ มตั ิ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนอย่างเคร่งครัด
(ข) นาเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น และซื้ อ ขาย ซื้ อลด ขายลด ไถ่
ถอน จาหน่ าย สัง่ โอน รับโอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพย์ หรือ ฝาก ถอน ทรัพ ย์สินที่ลงทุนไว้น้ั นตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร โดยลงทุนให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุนของโครงการ
ที่ได้รบั อนุ มตั ิ ทั้งนี้ โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นหลัก
(ค) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กบั ผูด้ ูแลผลประโยชน์
(ง) สัง่ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จาหน่ าย จ่ายโอน ตลอดจนชาระและรับชาระราคาค่า
หลักทรัพย์
(จ) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนี ยม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนและกองทุน
ให้เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที่กาหนดไว้ในหัวข้อ "ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียก
เก็บจากกองทุนรวมและผูส้ งั ่ ซื้ อหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุน"
(ฉ) เบิกจ่ายเงินของกองทุนสาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานของกองทุนภายใต้หวั ข้อ "ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่าย
ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ งั ่ ซื้ อหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุน"
(ช) กาหนดราคาที่เป็ นธรรมของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุน ด้วยความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์เพื่อ
ใช้ในการคานวณทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในกรณี ที่บริษัทจัดการสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ใน
ขณะที่คานวณมูลค่า
(ซ) เข้าร่ วมประชุ ม และออกเสี ยงลงคะแนนในกิ จการที่ ก องทุ น ถื อหุ น้ หรื อ หลักทรัพ ย์อ ยู่เท่ าที่ จาเป็ น เพื่ อรักษา
ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(ฌ) ดูแล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุน ดาเนิ นการฟ้ องร้องบังคับคดี หรือฟ้ องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหาย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(3) การจัดทาบัญชีและการรายงาน
(ก) จัดทาบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
(ข) จัดทารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเป็ นรายวันและจัดส่งให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ ภายในทุกสิ้ นวันทาการนั้น
(ค) จัดทารายงานการซื้ อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็ นรายวัน และจัดส่งให้ผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ภายในทุกสิ้ นวันทาการนั้น
(ง) คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุ น และราคาหน่ วยลงทุ นตามที่ ระบุ ไว้ ในหัวข้อ "วิธีการคานวณ
กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์
และวิธีการดาเนิ นการในกรณีที่มลู ค่าหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง"
(จ) ดาเนิ นการแก้ไขราคาขาย และราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน และจัดทารายงานตามหัวข้อ “หลักเกณฑ์และวิธีการ
ดาเนิ นการในกรณีที่มลู ค่าหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
(ฉ) จัดทาและจัดส่งรายงานตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด
(4) การขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนและงานทะเบียนหน่ วยลงทุน
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(ก) จัดให้มีคาสัง่ จองซื้ อหน่ วยลงทุน คาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน หรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนซึ่งมีลักษณะเป็ นไปตามที่
กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด
(ข) ขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามวิธีการที่ระบุในโครงการและหนังสือชี้ ชวน
(ค) จัดสรรหน่ วยลงทุนตามวิธีการที่กาหนดในข้อ "วิธีการจั ดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุน" และ "การ
จัดสรรเงินให้แก่ผสู ้ งั ่ ขายคืนหน่ วยลงทุน"
(ง) ดาเนิ นการจัดสรรจานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนที่จะรับซื้ อคืนจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามส่วนตามหัวข้อ “การ
เลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ” หรือ “การไม่ขายไม่รบั ซื้ อคืนไม่สบั เปลี่ยน
หน่ วยลงทุนตามสัง่ ” หรือ “การชาระค่ารับซื้ อคืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน”
(จ) ดาเนิ นการยกเลิกจานวนหน่ วยลงทุนที่รบั ซื้ อคืนซึ่งได้รบั การจัดสรรแล้วในวันทาการถัดจากวันที่บริษัทจัดการทา
การซื้ อขายหน่ วยลงทุนจานวนนั้น
(ฉ) ดาเนิ นการชดเชยราคาตามหัวข้อ "หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนิ นการในกรณีที่มลู ค่าหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง"
(ช) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ่งสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด
(ซ) เปิ ดบัญชีกองทุนและดาเนิ นการให้มีการจัดส่งเอกสารแสดงสิทธิให้แก่ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุน
(ฌ) จัดให้มีรายงานข้อมูลของกองทุนตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด
(ญ) ปิ ดบัญชีกองทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มิได้ทาการซื้ อขายและไม่มีหน่ วยลงทุนคงเหลืออยู่ในบัญชีกองทุนตามที่
ระบุเงื่อนไขไว้ในหัวข้อ "การรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน"
(ฎ) ขอความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ในกรณี ที่จะดาเนิ นการตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขาย
คืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน”
(5) การแต่งตั้งบุคคลอื่น
(ก) แต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน
และแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ อื่นตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้ในหัวข้อ "เงื่อนไขการ
เปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์" ทั้งนี้ โดยได้รบั อนุ ญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(ข) แต่งตั้งผูส้ นั บ สนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
(ค) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีทรัพย์สินที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศว่าด้วยการให้
ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี
(ง) แต่ งตั้งผูช้ าระบัญ ชี ของกองทุ น เมื่อยุติห รือเลิ กกองทุ น ทั้งนี้ โดยความเห็น ชอบของสานั กงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
(จ) แต่งตั้งหรือดาเนิ นการเป็ นนายทะเบียนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
(ฉ) แต่งตั้งและถอดถอนที่ปรึกษา (ถ้ามี) ที่ทาหน้าที่เป็ นที่ปรึกษาของบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้
(6) การดาเนิ นการอื่นๆ
(ก) กระทานิ ติกรรม หรือสัญ ญาใดๆ ในนามของกองทุ น ซึ่งบริษัทจัดการมีอานาจกระทาได้ภายในขอบเขตของ
กฎหมาย
(ข) ปฏิบตั ิการอื่นๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู ้ถือหน่ วยลงทุนภายใต้
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
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หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ทั้งที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
(ค) สิทธิอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพ ย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ ที่ ออกโดยอาศัยอ านาจแห่ งกฎหมายดังกล่ าว ทั้งนี้ ในกรณี ที่
ข้อกาหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลั กเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสัง่
ดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดาเนิ นการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสัง่ นั้ น ให้ถือว่าบริษัท
จัดการกองทุนได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว
เงือ่ นไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคาสัง่ ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยเหตุอื่น
ใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดาเนิ นการตามที่
จาเป็ นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทาหน้าที่ ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ
ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
2. ผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0 2299 1111
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
2.1 สิทธิของผูด้ ูแลผลประโยชน์
(1) ได้รบั ค่าตอบแทนจากกองทุนสาหรับการทาหน้าที่เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์
ของกองทุน
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ ของกองทุนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาดังกล่าวโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์
(1) หน้าที่โดยทัว่ ไป
(ก) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้าที่และความรั บผิดชอบตามที่ระบุไว้ในโครงการภายใต้หวั ข้อ "สิทธิ หน้าที่
และความรับ ผิ ด ชอบของบริ ษั ท จัดการ" และข้อ ผูก พัน ระหว่างผู ้ถือ หน่ วยลงทุ น ของกองทุ น กับ บริ ษั ท จัด การโดย
เคร่งครัด
(ข) รับรองความถูกต้องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วย
ลงทุ น และราคารับซื้ อคืน หน่ วยลงทุ น ที่ บริ ษั ท จัดการได้คานวณไว้แล้วตามที่ กาหนดไว้ในหัวข้อ "วิธีการคานวณ
กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์
และวิธีการดาเนิ นการในกรณีที่มลู ค่าหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง" ของโครงการ
(ค) ให้ความเห็นชอบราคาที่เป็ นธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการแสดงให้เห็นว่า
การคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะที่คานวณมูลค่า
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(ง) รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคาตามหัวข้อ “หลักเกณฑ์และวิธีการ
ดาเนิ นการในกรณีที่มลู ค่าหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
(จ) ชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน และ/หรือชาระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนเป็ นยอดรวมให้แก่ผู ้ ถือ
หน่ วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการตามคาสัง่ ของบริษัทจัดการ
(ฉ) จ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ของผูช้ าระบัญชี
(ช) รับเงินค่าขายหน่ วยลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเข้าบัญชีของกองทุน
(ซ) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบ หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศคาสัง่ หรือข้อบังคับอื่นใดที่
ออกตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(ฌ) ดาเนิ นการฟ้ องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้าที่ของตนหรือฟ้ องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสี ย หายจากบริ ษั ท จัด การ ทั้งนี้ เพื่ อ ประโยชน์ ข องผู ้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ทั้งปวงหรื อ เมื่ อ ได้รับ ค าสัง่ จากส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ญ) ให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการจะดาเนิ นการตามหัวข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุนคืนแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน” และ "การไม่ขายไม่รบั ซื้ อคืนไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสัง่ "
(ฎ) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชาระบัญชีกองทุนจะเสร็จสิ้ น ดูแลและตรวจสอบให้ผูช้ าระบัญชีปฏิบัติ
ตามมาตรา 130 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ในกรณีที่ผูช้ าระบัญชีกระทาการหรืองดเว้นกระทาการตามมาตรา 130 แห่ง
กฎหมาย ก.ล.ต. ให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์รายงานให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
(ฏ) ด าเนิ น การรับ และจ่ า ยเงิ น จากบั ญ ชี ข องกองทุ น ในเวลาที่ ก าหนดตามค าสัง่ ของบริ ษั ท จัด การโดยผู ้ ดู แ ล
ผลประโยชน์ จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้ นในกรณี ที่ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ไม่สามารถดาเนิ นการรับ
หรือจ่ายเงินได้ทนั เวลาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(ฐ) ผูด้ ู แลผลประโยชน์ จะต้อ งอนุ ญ าตให้บ ริ ษั ท จัดการหรื อผู ้ต รวจสอบบัญ ชี ของกองทุ น ทาการตรวจสอบบัญ ชี
หลักทรัพย์ บัญชีของกองทุน และเอกสารหลักฐานอื่นของกองทุนได้ภายในเวลาทาการปรกติของผูด้ ูแลผลประโยชน์
(ฑ) ในกรณีที่ผูส้ อบบัญชีของกองทุน หรือผูส้ อบบัญชีของผูด้ ูแลผลประโยชน์ หรือผูส้ อบบัญชีอิสระ หรือผูช้ าระบัญชี
ของกองทุน หรือหน่ วยงานผูม้ ีอานาจควบคุมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ขอคาชี้ แจงไม่ว่าจะเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรือไม่ก็ตาม
เกี่ยวกับการกระทาการใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบัญชีหลักทรัพย์ หรือบัญชีของกองทุน หรือเรื่องอื่นใดเกี่ยวกับกองทุน
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ตอ้ งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีและจะต้องทารายงานเกี่ยวกับคาขอดังกล่าวพร้อมรายงาน
ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ได้กระทาไปแล้ว หรือที่จะกระทาต่อไปให้บริษัทจัดการทราบโดยไม่ชกั ช้า
(ฒ) ดาเนิ นการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุ ญาตนาเงินตราเข้าออกประเทศตามคาสัง่ ของบริษัทจัดการ โดยจะต้อง
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการปริวรรตเงินตรา (ถ้ามี)
(ณ) ดาเนิ น การช าระราคาหลัก ทรัพ ย์ของหลัก ทรัพ ย์ในต่ า งประเทศโดยตรงหรื อผ่ านทางผู ้รับ ฝากทรัพ ย์สิน ใน
ต่างประเทศ (ถ้ามี)
(ด) รับชาระเงินจากการขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศและผลประโยชน์ของกองทุน อาทิ เงินปั นผลและดอกเบี้ ยจาก
หลักทรัพย์ในต่างประเทศผ่านทางผูร้ บั ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ และดาเนิ นการส่งเงินกลับมายังประเทศไทยตาม
คาสัง่ ของบริษัทจัดการ รวมทั้งคานวณมูลค่าทรัพย์สินที่ไปลงทุนในต่างประเทศเป็ นเงินต่างประเทศและแปลงเป็ นเงิน
บาทเพื่อคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ถ้ามี)
(ต) นาส่งภาษีที่เกี่ยวเนื่ องจากการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)
(ถ) หน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย ก.ล.ต.กาหนด
(2) หน้าที่ในการรับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สิน
(ก) รับฝาก ดูแล เก็บรักษา และบันทึกทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผูด้ ูแล
ผลประโยชน์และทรัพย์สินของบุคคลอื่นใดที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ดูแลรักษาอยูจ่ นกว่าจะเลิกกองทุนพร้อมทั้งดูแลให้การ
เบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนเป็ นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการและในหนังสือชี้ ชวนของกองทุน โดยต้องเก็บรักษาหรือ
ฝากไว้อย่างปลอดภัยที่ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ที่บริษัทศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เว้นแต่ บริษัทจัดการจะอนุ ญาตหรือตกลงเป็ นอย่างอื่ น และหากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ เก็บรักษา
ทรัพย์สินต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบทันที
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(ข) จดทะเบียนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ได้รบั มอบมาและจาเป็ นต้องทาการจดทะเบียนต่อนายทะเบียน หรือบริษัท
ผูอ้ อกหลักทรัพย์น้ัน
(ค) จัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของกองทุนและสถานที่เก็บรักษาโดยจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบและอนุ ญาต
ให้ตวั แทนของบริษัทจัดการได้ร่วมในการตรวจสอบดังกล่าวด้วย
(ง) จัดทาบัญ ชี และรับรองความถู กต้องของทรัพย์สินของกองทุ นที่ รับฝากไว้ รวมทั้งจัดทาบัญ ชี แสดงการรับจ่าย
ทรัพย์สินของกองทุน
(จ) ดูแล ทวงถาม ติดตามทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนเพื่อผลประโยชน์ในการเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้
การรับเงินปั นผล การรับดอกเบี้ ย การรับสิทธิในการจองซื้ อหุน้ เพิ่มทุน และ/หรือหน่ วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื่นใด
ที่กองทุนพึงจะได้รบั รวมทั้งดาเนิ นการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธิน้ั น ๆ รวมทั้งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณี ที่มี
ความจาเป็ นที่ตอ้ งป้ องกันการเสียสิทธิที่มีอยู่หรือเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์น้ันๆ
(ฉ) จัดให้มีผรู ้ บั ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี)
(3) ส่งมอบ รับมอบหลักทรัพย์
(ก) ส่งมอบ รับมอบ จองซื้ อตามสิทธิ จาหน่ ายจ่ายโอน ฝาก ถอนหลั กทรัพย์ หรือทรัพย์สินตลอดจนชาระและรับ
ชาระราคาหลักทรัพย์ โดยตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้องครบถ้วนของหลักทรัพย์และทรัพย์สินก่อนดาเนิ นการ
(ข) ส่งมอบและรับมอบทรัพย์สินของกองทุนผ่านผูร้ บั ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศตามคาสัง่ ของบริษัทจัดการ (ถ้ามี)
(ค) ติดตามดูแลให้ผูร้ บั ฝากทรัพย์สินหรือศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศรับมอบ ส่งมอบทรัพย์สินของกองทุน
ตามคาสัง่ บริษัทจัดการ (ถ้ามี)
(4) การรายงาน
(ก) รายงานต่อบริษัทจัดการเกี่ยวกับเรื่องดังนี้
1. รายงานฐานะการลงทุนเป็ นรายวัน
2. รายงานรายละเอียดการรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคารพร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ้ นวันทาการซื้ อขาย
และคานวณดอกเบี้ ยค้างรับ
3. รายงานเกี่ยวกับเงินลงทุ นของกองทุนแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานภาพของหลักทรัพย์พร้อม
คานวณดอกเบี้ ยค้างรับ (ถ้ามี) เป็ นรายวัน
4. รายงานรายละเอียดเจ้าหนี้ ซื้ อหลักทรัพย์และลูกหนี้ ค่าขายหลักทรัพย์เป็ นรายวัน
5. รายงานเกี่ยวกับงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็ นรายเดือน
6. รายงานเงินปั นผลค้างรับของกองทุนทุกครั้งที่มีรายการเงินปั นผลค้างรับเกิดขึ้ น
7. รายงานอื่นๆ เกี่ยวกับบัญชีหลักทรัพย์ และบัญชีเงินสดตามที่บริษัทจัดการร้องขอ
8. รายงานข้อร้องขอของบริษัทจัดการซึ่งยังไม่ได้รบั คาชี้ แจงโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ในทุกสิ้ นเดือน
(ข) รายงานต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยละเอียด ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทาการหรืองดเว้นกระทาการ
จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่ตามมาตรา 125 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ ภายใน 5
วันนับแต่วนั ที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์รถู ้ ึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
(ค) รายงานข้อมูลทรัพย์สินของกองทุนทั้งจานวนและมูลค่าของทรัพย์สินในต่างประเทศ
2.3 ความรับผิดชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์
ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้ นแก่กองทุนหรือบริษัทจัดการในกรณีที่ความเสียหายดังกล่าว
เกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือกระทาผิดโดยจงใจ หรือการไม่ปฏิบตั ิตามที่ได้ตกลงไว้กบั บริษัทจัดการ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ ของผู ้
ถือหน่ วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ รายเดิมมีหน้าที่ดาเนิ นการตามที่
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จาเป็ นเพื่ อให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์ รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ ต่อไปได้ ซึ่งการดาเนิ นการดังกล่ าวรวมถึ งการลง
ลายมือชื่อในหนั งสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์ รายใหม่หากมีการ
เปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์
ในกรณีที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์กระทาการ งดเว้นกระทาการ หรือละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของ
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้ องร้องบังคับคดีกบั ผูด้ ูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทั้ง
ปวงได้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ตอ้ งไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ ของกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ไม่ว่าการ
กระทานั้นจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูด้ ูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ ื่น เว้นแต่เป็ นการเรียกค่าตอบแทน
ในการทาหน้าที่เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ หรือเป็ นการดาเนิ นการในลักษณะที่เป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผูถ้ ือ
หน่ ว ยลงทุ น ทราบก่ อ นอย่ างเพี ยงพอแล้ว โดยผู ้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ ได้ท ราบข้อ มู ล ดังกล่ า วมิ ได้แสดงการคัด ค้า น
ในกรณีที่การดาเนิ นการใดต้องได้รบั มติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุ นรวมไม่ดาเนิ นการขอมติ ให้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์มีอานาจดาเนิ นการตามที่จาเป็ นเพื่อขอมติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูด้ ูแลผลประโยชน์ :
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ เมื่อเกิดกรณี ใดกรณี หนึ่ งหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ โดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) เมื่ อ บริ ษั ท จัด การหรื อ ผู ้ดู แลผลประโยชน์ ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ ง มี ค วามประสงค์จะบอกเลิ ก สัญ ญาแต่ งตั้งผู ้ดู แล
ผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ ายหนึ่ งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) มีคาสัง่ ศาลให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์เป็ นผูล้ ม้ ละลาย
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ งไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตกลงไว้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ หรื อบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ ายหนึ่ ง
ทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(4) ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจัดการโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ก.ล.ต. หรือ
กรณีอื่นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับ
ประกาศ ค าสัง่ ระเบี ย บ และข้อ บังคับ ดังกล่ า ว ทั้ งนี้ เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงดังกล่ า วมี ผ ลให้เป็ นการเพิ่ ม
ภาระหน้าที่แก่ผูด้ ูแลผลประโยชน์ และผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้ าที่ดงั กล่าวต่อไป ผูด้ ูแลผลประโยชน์ มี
สิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ ได้โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(5) ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจานวนหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวน
หน่ วยลงทุ น ที่ จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบี ยนหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น เรี ยกร้องให้มี การเปลี่ ยนแปลงผู ้ดูแล
ผลประโยชน์
(6) ในกรณี ที่ผูด้ ูแลผลประโยชน์ มีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผูด้ ูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวมในภายหลัง บริษัทจัดการจะดาเนิ นการให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์จดั การแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับ
แต่วนั ที่บริษัทจัดการทราบเหตุดงั กล่าว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบ ภายใน 3 วันทาการนั บแต่วนั ที่แก้ไขเสร็จสิ้ น ในกรณี ที่ผูด้ ูแลผลประโยชน์มิได้ทาการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาที่ ก าหนดดังกล่ า ว บริ ษั ท จัด การจะดาเนิ น การขออนุ ญ าตเปลี่ ยนตัว ผู ้ดู แลผลประโยชน์ ต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นั บ แต่ วัน ที่ ค รบก าหนดเวลาให้แก้ไข เมื่ อ ได้รับ อนุ ญ าตจากส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์อื่นแทนผูด้ ูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน
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(7) ในกรณีที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์นาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องไปเปิ ดเผย หรือ
ใช้ในทางที่ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิ ดประโยชน์แก่ผูด้ ูแลผลประโยชน์เอง บริษัท
จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ทนั ที
เนื่ องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กาหนดให้กองทุนรวมต้องมีผดู ้ ูแลผลประโยชน์
ดังนั้น ในกรณีที่ผูด้ ูแลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามข้อ 2 ผูด้ ูแลผลประโยชน์น้ันจะต้องทาหน้าที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์
ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนนั้น ตลอดจนถึงการ
ดาเนิ นการอื่นใดที่จาเป็ นเพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั้งหลายเป็ นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผูด้ ูแลผลประโยชน์
รายใหม่จะเสร็จสิ้ น และผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทาหน้าที่ได้ทนั ที หรือปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ ต้องไม่ขดั ต่อกฎหมาย ก.ล.ต.
ในกรณี ผูด้ ูแลผลประโยชน์ กระทาการอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ ของกองทุนรวมหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ ไม่เข้า
ข้อยกเว้นให้กระทาได้ หากเป็ นกรณีที่มีนัยสาคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอานาจ
บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
10900 และหรือ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 และหรือ
ธนาคารแห่งประเทศไทย 273 ถนนสามเสน บางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร 10200 และหรือ
ผูร้ บั ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ
3. ผูส้ อบบัญชี :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจารอบระยะเวลาบัญชี ของกองทุ นตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่
รับรองทัว่ ไป
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :

ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : ส่วนบริการนายทะเบียนและปฏิบตั ิการบัญชีทรัพย์สิน ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บู ร ณะ 27/1 ถนนราษฎร์บู รณะ แขวงราษฎร์บู รณะ เขตราษฎร์บู รณะ กรุ งเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0 2470 1976-83
5. ผูจ้ ดั จาหน่าย :
ไม่มี
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6. ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืน :
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2888 8888
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผูส้ นับสนุ นการ
ขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ นในภายหลังได้ ในกรณี ของการแต่ งตั้งผูส้ นั บสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ น
เพิ่มเติ ม ผูส้ นั บสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ นดังกล่ าวอาจเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลที่ สานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุน
โดยผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั การแต่งตั้งจะต้องปฏิบตั ิงานได้ภายใต้ระบบงานเดี ยวกันกับ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่ปฏิบตั ิหน้าที่อยูก่ ่อนแล้ว
6.1 สิทธิของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
(1) ได้รบั ค่าธรรมเนี ยมสาหรับการทาหน้าที่ เป็ นผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ตามสัญญาทางธุรกิจ
เกี่ยวกับการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนกองทุนของบริษัทจัดการ
(2) บอกเลิกสัญญาทางธุรกิจเกี่ยวกับการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุน ของบริษัทจัดการกับผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
6.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
(1) จัดให้มี สถานที่ สาหรับ จัดวางเอกสารเผยแพร่ ขอ้ มูลต่ างๆ ของกองทุ น ณ สานั ก งานใหญ่ และสาขา (ถ้ามี )
รวมทั้งดาเนิ นการด้วยความร่วมมือของบริษัทจัดการในการเผยแพร่มลู ค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน ราคารับ
ซื้ อคืนหน่ วยลงทุน รวมทั้งข้อมูลและเอกสารอันจาเป็ น
(2) แจกจ่าย เผยแพร่ หนังสือชี้ ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุน หนังสือชี้ ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ คู่มือผูล้ งทุน คาขอเปิ ด
บัญชีกองทุน คาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน คาสัง่ ขายหน่ วยลงทุน คาขอใช้บริการซื้ อขายหน่ วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ คา
ขอใช้บริการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ หรือเอกสารการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนที่จาหน่ าย
หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ให้แก่ผสู ้ นใจจะลงทุน ตามที่บริษัทจัดการได้จดั เตรียมให้
(3) ในกรณีที่ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนประสงค์จะจัดทาหรือใช้เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
จัด การ หรื อ กองทุ น ซึ่ งบริ ษั ท คู่ สัญ ญาหรื อ บุ ค คลอื่ น ใดเป็ นผู ้จัด ทาขึ้ น ผู ้ส นั บ สนุ น การขายหน่ ว ยลงทุ น จะเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้ นเนื่ องจากเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าวนั้นเองทั้งสิ้ น
(4) ในกรณี ที่ผูส้ นั บสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ นทาหน้าที่เป็ นตัว แทนของผูล้ งทุนจะต้องทาสัญญากับผู ้
ลงทุนที่ครอบคลุมขอบเขตการให้บริการ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทนายหน้า และต้องไม่มีขอ้ ความที่
ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อลูกค้าจากการกระทาหรือละเว้นการกระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนหรือพนักงานของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน รวมถึงการเปิ ดเผย
ให้ผลู ้ งทุนทราบในกรณีที่ปฏิบตั ิแตกต่างจากการซื้ อกับบริษัทจัดการโดยตรง
(5) กรณี ที่ ผูส้ นั บสนุ น การขายหรื อรับ ซื้ อคื นหน่ วยลงทุ น ซื้ อขายหน่ วยลงทุ น แบบไม่ เปิ ดเผยชื่ อผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ น
(Omnibus Account) ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนมีหน้าที่ปฏิบตั ิ ดังนี้
(ก) มีระบบในการปฏิบตั ิงานที่ทาให้มนั ่ ใจได้ว่าลูกค้าจะได้รบั การปฏิบตั ิอย่างสุจริตและเป็ นธรรมเกี่ยวกับการจัดทา
บัญชีรายชื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่งไม่เปิ ดเผยชื่อ
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(ข) ตรวจสอบหรือดาเนิ นการให้มีการตรวจสอบว่ามีผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในบัญชี Omnibus Account ถือหน่ วยลงทุนของ
กองทุนใดเกินกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด
(ค) แจ้งบริษัทจัดการจะทราบโดยทันทีเมื่อปรากฏว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในบัญชีน้ันถือหน่ วยลงทุนของกองทุนใดเกิน
กว่าหนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนทั้งหมด
(ง) ไม่นับคะแนนเสียงของผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่ จาหน่ ายได้แล้ว
ทั้งหมดของกองทุนใด รวมในจานวนเสียงในการขอมติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในบัญชีดงั กล่าว
(จ) ในกรณี ที่ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนประสงค์จะปฏิบตั ิต่อลูกค้าในเรื่องใด ซึ่งมีผลทาให้ลูกค้า
ได้รบั เงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ที่ไม่เท่าเทียมกับการซื้ อขายหน่ วยลงทุนแบบเปิ ดเผยชื่อ ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับ
ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนต้องแจ้งให้ผูล้ งทุนทราบ และจัดให้มีหลักฐานที่แสดงว่า ผูล้ งทุนได้ทราบและยอมรับเงื่อนไขและ
สิทธิประโยชน์ที่ไม่เท่าเทียมกันนั้นแล้ว โดยเงื่อนไขต้องไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(6) กรณีขายหน่ วยลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง ต้องจัดทาบันทึกข้อมูลส่วนตัว (Customer’s Profile) ของผูล้ งทุนแต่ละ
รายที่เปิ ดบัญชีกองทุนผ่านผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน และผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุนมีหน้าที่ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็ นปั จจุบนั ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(7) ให้ขอ้ มูลหรือเอกสารใดๆ ที่จาเป็ นต่อการตัดสินใจลงทุน รวมทั้งการแจ้งสิทธิต่างๆ ที่ผลู ้ งทุนควรทราบ และต้อง
ปฏิบตั ิต่อผูล้ งทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
(8) เปิ ดเผยหรืออธิบายข้อมูลดังต่อไปนี้ ให้ผลู ้ งทุนทราบ
(ก) รายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ทาธุรกิจเกี่ยวข้องกับการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
(ข) ชื่อ ที่อยู่ของบริษัทจัดการ และผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืน หน่ วยลงทุน รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจาตัว
ของพนักงานของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน รวมถึงบุคคลที่ได้รบั มอบหมายที่ทาหน้าที่ขายหรือรับ
ซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
(ค) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่ วยลงทุนที่ผูล้ งทุนได้รบั คาแนะนาตลอดจนรับทราบคาเตือนและคาอธิบายเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงของการลงทุนในหน่ วยลงทุน
(9) จัดทาหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า การลงทุนในหน่ วยลงทุนดังกล่าวพนักงานของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุนมิได้มีการให้คาแนะนาใดๆ แก่ผูล้ งทุนหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในกรณี ที่การลงทุนในหน่ วยลงทุนเกิดจาก
ความประสงค์ของผูล้ งทุนหรือของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเอง
(10) รับชาระเงินค่าจองซื้ อ หรือค่าซื้ อหน่ วยลงทุน และรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อหรือขายคืนหน่ วยลงทุนจากผู ้
ลงทุน
(11) ตรวจสอบความถู กต้องและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน เพื่อให้มนั ่ ใจว่าเป็ นบุ คคลเดี ยวกัน รวมถึ ง
ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน
(12) ขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามมูลค่าที่บริษัทจัดการคานวณและประกาศมูลค่าตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ ชวน
ของกองทุน ทั้งนี้ ไม่รวมถึ งการเรียกเก็บค่าบริการอื่นใดที่ธนาคารพาณิ ชย์อาจเรียกได้ ตามกฎหมายที่ควบคุมการ
ประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์กาหนดไว้
(13) จัดทาและส่งมอบหลักฐานการรับเงินค่าจองซื้ อ หรือการซื้ อหน่ วยลงทุน
(14) ส่งมอบเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน ทรัพย์สินหรือเงินอื่นใด รวมถึงส่งมอบสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน หรือผูล้ งทุน
(15) ยืนยันการซื้ อ หรือขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุน
(16) คืนเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนให้แก่ผทู ้ ี่ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ของบริษัทจัดการ
(17) รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า โดยปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
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(18) ดาเนิ นการอื่นใดตามที่ กฎหมาย ประกาศ ระเบี ยบ คาสัง่ หนั งสื อซักซ้อม แนวนโยบาย จรรยาบ รรณ และ
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ที่ออกโดยหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทาหน้าที่ของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับ
ซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ทั้งที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะมีขนในอนาคต
ึ้
7. ผูด้ แู ลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :
ไม่มี
8. ผูล้ งทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่ ม่ได้เป็ นผูด้ แู ลสภาพคล่อง) :
ไม่มี
9. ทีป่ รึกษา :
ไม่มี
10. ผูป้ ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
11. ผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ไม่มี
12. คณะตัวแทนผูถ้ ือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
ไม่มี
13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผูถ้ ือหน่วยลงทุน :
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่ วยลงทุน :
บริษัทจัดการมีขอ้ ผูกพันที่ จะต้องรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุน เมื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนยินยอมให้บริษัท
จัดการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ยกเว้นกรณีที่บริษัทจัดการดาเนิ นการตามที่กาหนดในหัวข้อ "การเลื่อนกาหนดการชาระ
เงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายไม่รบั ซื้ อคืนไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสัง่ "
เนื่ องจากกองทุนเป็ นกองทุนประเภทรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ดังนั้น ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะไม่สามารถขายคืน
หน่ วยลงทุนแตกต่างไปจากอัตราส่วนและวันเวลาที่บริษัทจัดการกาหนดได้
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13.2. สิทธิในการรับเงินปั นผล :
ไม่มี
13.3. สิทธิในการโอนหน่ วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถโอนหน่ วยลงทุนของกองทุนได้โดยเสรี เว้นแต่เข้าข้อจากัดการโอนหน่ วยลงทุน ตามข้อ 13.4
วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่งประสงค์จะโอนหน่ วยลงทุนจะต้องมายื่นคาขอโอนหน่ วยลงทุนด้วยตนเองที่นายทะเบี ยนพร้อม
เอกสารหลักฐานต่างๆ
ผูร้ ับโอนหน่ วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็ นผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นของกองทุ นก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้บันทึกชื่อผูร้ ับโอน
หน่ วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนจะทาการโอนหน่ วยลงทุนจากผูโ้ อนไปยังผูร้ บั โอนภายใน
30 วันนับแต่วนั รับคาขอโอนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ผูร้ ับโอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิตามกาหนดเวลาที่
นายทะเบียนนัดหมาย
13.4. ข้อจากัดการโอนหน่ วยลงทุน :
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการโอนหน่ วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณี
ต่อไปนี้
1. ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่ใช่ผมู ้ ีเงินลงทุนสูง ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
2. การโอนหน่ วยลงทุนส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรื อ มี ผ ลกระทบต่ อ การลงทุ น ของ
กองทุ น หรื อต่ อผูถ้ ือหน่ วยลงทุ น หรือต่ อชื่อเสี ยง หรือต่ อความรับผิ ดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่
จาเป็ นต้องแจ้งให้ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจดั การ :
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทาการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจดั การ และในกรณีที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนถือ
หน่ วยลงทุนเกินกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่
เป็ นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน (Omnibus Account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
นั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด
13.6. สิทธิในการได้รบั เงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รบั เงินคืนเมื่อโครงการสิ้ นสุดลง โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผูช้ าระบัญชีที่สานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ นผูช้ าระบัญชี โดยจะได้ดาเนิ นการให้มีการจาหน่ ายทรัพย์สินของโครงการ ชาระ
ภาระหนี้ สิ น และแจกจ่ายเงิน คืน ให้แก่ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นตามวิธีก ารที่ ระบุ ไว้ภ ายใต้หัวข้อ "การชาระบัญ ชี เมื่อเลิ ก
กองทุน"
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13.7. สิทธิประโยชน์อื่นๆ :
สิทธิในการจานาหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนสามารถนาหน่ วยลงทุนไปจานาได้ตามกฎหมาย ทั้งนี้ นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนการ
จานาให้แก่ผรู ้ บั จานาที่เป็ นสถาบันการเงินเท่านั้น
13.8. อื่นๆ :
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่ วยลงทุนที่ยงั ส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้ อหรือลงทุนในหน่ วยลงทุ นของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใดๆ
ให้ถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นดังกล่ าวยอมรับที่ จะผูกพันตามข้อกาหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ ที่
ได้รบั การแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่ วน
ของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุน สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ ตอบแทน
หรือการคืนเงินทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแต่ละชนิ ดต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่ วยลงทุนชนิ ดนั้นๆ ด้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน :
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
- และ/หรือเอกสารอืน่ ใดที่บริษทั จัดการอาจกาหนดขึ้ นในอนาคต
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
เมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั ใบคาขอเปิ ดบัญชีและใบคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน
ของกองทุนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจนพร้อมหลักฐานประกอบต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ "เอกสารหลักฐาน
ในการขอเปิ ดบัญชี" และผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนได้ชาระเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการ
หรือผูส้ นั บสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนในนามของบริษัทจัดการจะดาเนิ นการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ให้แก่ผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน โดยผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนมีหน้ าที่ที่จะมารับสมุด
บัญชีแสดงสิทธิดว้ ยตนเองและจะต้องลงลายมือชื่อในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
นายทะเบียนจะจดแจ้งชื่อผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนต่อเมื่อบริษัทจัดการ
ได้รับชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุ นถูกต้อ งครบถ้วน และผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อนั้ นได้รับการจัดสรรหน่ วยลงทุนจากบริษัท
จัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าสมุดบัญชีแสดงสิ ทธิที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นั บสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุนออกให้ในนามบริษัทจัดการเป็ นหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนและให้ใช้เป็ นหลักฐานแสดงการซื้ อหรือขาย
คืนหน่ วยลงทุนได้
ในกรณีที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน 2 คนถือหน่ วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเหล่านั้นเป็ นผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและจะต้องลงลายมือชื่อร่วมกันในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ เพื่อสัง่ ซื้ อหรื อ
ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น และมี ฐ านะเป็ นผู ้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น รวมทั้งเป็ นผู ้ได้รับ เงิ น ที่ ได้จ ากการขายคื น หน่ ว ยลงทุ น
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อนึ่ ง ในกรณี ที่เป็ นการซื้ อหน่ วยลงทุน จานวนเงินที่ปรากฏในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนเป็ นจานวนเงินที่ผู ้
ลงทุ นชาระเป็ นค่าซื้ อหน่ วยลงทุ นตามคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุ นเท่านั้ น มิใช่หลักฐานแสดงสิทธิการได้รับจัดสรรหน่ วย
ลงทุน ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะต้องนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนไปปรับรายการอีกครั้งเพื่อแสดงจานวน
หน่ วยลงทุนที่ได้รบั จัดสรร
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนให้แก่ผูถ้ ือหน่ ว ยลงทุน เพื่อให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
สามารถใช้อา้ งอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนจาเป็ นต้องใช้ใบหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทาใบหน่ วยลงทุนมอบให้แก่ผู ้
ถือหน่ วยลงทุน
15. กาหนดเวลา วิธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน :
ไม่มี
16. วิธีการชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน :
การดาเนินการในกรณีที่ผอู ้ อกตราสารหนี้ หรือลูกหนี้ ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี้ หรือตราสารทีล่ งทุน
ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจาหน่ายได้ดว้ ยราคาที่สมเหตุสมผล
ส่วนที่ 1 การดาเนิ นการเมื่อมีการผิดนัดชาระหนี้ หรือมีพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารหนี้ หรือลูกหนี้ ตามสิทธิเรียกร้อง
จะไม่สามารถชาระหนี้ ได้หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่ บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนนั้นประสบ
ปั ญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจาหน่ ายได้ดว้ ยราคาที่สมเหตุสมผล
1. การกาหนดให้เป็ นผูม้ สี ิทธิได้รบั เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชาระหนี้
1.1 กรณีกองทุนที่ บริษัทจัดการ ได้บนั ทึกมูลค่าตราสารหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็ น 0
บริษัทจัดการกาหนดให้ผถู ้ ือหน่ วยทุกรายที่มชี ื่ออยูใ่ นทะเบียน ณ วันที่บริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้ หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็ น 0 เว้นแต่ บริษัทจัดการดาเนิ นการตามข้อ 1.2 ก่อนแล้ว
1.2. กรณีที่มีพฤติการณ์วา่ ผูอ้ อกตราสารหนี้ หรือลูกหนี้ ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ ได้หรือเมื่อปรากฏ
ข้อเท็จจริงที่ บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนโดยมีนัยสาคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้น
ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจาหน่ ายได้ดว้ ยราคาที่สมเหตุสมผล
บริษัทจัดการอาจกาหนดให้ผถู ้ ือหน่ วยทุกรายที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียน ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารหนี้ หรือลูกหนี้
ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ ได้ก็ได้หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่ บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าตราสาร
ที่ลงทุนนั้นประสบปั ญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจาหน่ ายได้ดว้ ยราคาที่สมเหตุสมผล
2. บริษัทจัดการต้องแจ้งสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ บริษัทจัดการบันทึกมูลค่า
ตราสารหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็ น 0 โดยระบุประเภท จานวน ชื่อผูอ้ อกตราสารหนี้ หรือลูกหนี้ ตามสิทธิเรียกร้อง เงิน
สารอง (ถ้ามี) และวันที่ บริษัทจัดการ บันทึกมูลค่าตราสารหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็ น 0 หรือวันที่ บริ ษัทจัดการ
ทราบถึงพฤติการณ์วา่ ผูอ้ อกตราสารหนี้ หรือลูกหนี้ ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ ได้ แล้วแต่กรณี
3. บริษัทจัดการจะต้องจัดให้มีขอ้ มูลตาม 2. ไว้ที่สานักงานใหญ่ สานักงานสาขาของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุก
แห่งของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนที่ใช้ในการซื้ อขายหน่ วยของกองทุนภายในวันทาการถัดจากวันที่ บริษัทจัดการ
แจ้งสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันด้วย
ทั้งนี้ กรณีที่มีพฤติการณ์วา่ ผูอ้ อกตราสารหนี้ หรือลูกหนี้ ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ ได้ บริษัทจัดการไม่
ต้องนาตราสารหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และในกรณีที่พิจารณาแล้วมี
ความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าตราสารที่กองทุนลงทุนโดยมีนัยสาคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจาหน่ ายได้ดว้ ยราคาที่สมเหตุสมผล และการจาหน่ ายจะไม่เป็ นประโยชน์
ต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการไม่ตอ้ งนาตราสารนั้นมารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์
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ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้มีการกาหนดผูม้ สี ิทธิได้รบั เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชาระหนี้ ตาม 1.
บริษัทจัดการ จะรับชาระหนี้ ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนได้เมื่อดาเนิ นการดังนี้
(1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการรับชาระหนี้ ด้วยทรัพย์สินอื่นไว้ในข้อผูกพัน
(2) ต้องได้รบั มติพิเศษจากผูถ้ ือหน่ วยก่อนการรับชาระหนี้ ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มใิ ช่หลักประกันในแต่ละครั้ง โดย
ดาเนิ นการดังนี้
(2.1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนจะได้จากการรับชาระหนี้ ด้วยทรัพย์สินอื่น มูลค่าของทรัพย์สิน
ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการ
จาหน่ ายทรัพย์สิน เป็ นต้น
(2.2) ระบุเหตุผลและความจาเป็ นในการรับชาระหนี้
(2.3) จัดให้มีหรือจัดทาเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
(2.3.1) เอกสารหลักฐานซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชาระหนี้ เกิดขึ้ น
(2.3.2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที่บริษทั จัดการจัดทาซึ่งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสาร
หนี้ หรือลูกหนี้ ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ ได้ หรือข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่
ลงทุนนั้นขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจาหน่ ายได้ดว้ ยราคาที่สมเหตุสมผล
ส่วนที่ 2 การดาเนิ นการเมื่อบริษัทจัดการได้รบั ทรัพย์สินมาจากการรับชาระหนี้ ด้วยทรัพย์สินอืน่ เพื่อกองทุน
1. บริษัทจัดการแจ้งข้อมูลต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ที่ได้รบั ทรัพย์สินมา
โดยระบุ ประเภท จานวน และชื่อผูอ้ อกตราสารหนี้ หรือลูกหนี้ ตามสิทธิเรียกร้อง วันที่บริษัทจัดการได้รบั ทรัพย์สินมา
จากการรับชาระหนี้ ด้วยทรัพย์สินอื่น พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้รบั โดยมีสาระสาคัญอย่างน้อย
เกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จา่ ยในการรับชาระหนี้ ด้วยทรัพย์สินอื่น
2. บริษัทจัดการจะต้องเปิ ดเผยข้อมูลภายในวันทาการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้แจ้งสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ตาม 1. เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วันโดยจัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที่สานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของ
บริษัทจัดการตลอดจนสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนที่ใช้ในการซื้ อขายหน่ วยลงทุนของ
กองทุน
3. กาหนดราคาทรัพย์สินที่กองทุนได้รบั มาจากการรับชาระหนี้ ด้วยทรัพย์สินอื่น เพื่อใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
4. คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่มีการรับชาระหนี้ ด้วยทรัพย์สินอื่น
4.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้ดาเนิ นการตาม 1. ของส่วนที่ 1 บริษัทจัดการต้องไม่นาทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้
ด้วยทรัพย์สินอื่น และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชาระหนี้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน
4.2 กรณีอื่นนอกเหนื อจาก 4.1 บริษัทจัดการต้องนาทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ ด้วยทรัพย์สินอืน่ มารวม
คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
5. ดาเนิ นการกับทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ ด้วยทรัพย์สินอื่น
5.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้ดาเนิ นการตาม 1. ของส่วนที่ 1 ให้ บริษัทจัดการจาหน่ ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระ
หนี้ ด้วยทรัพย์สินอื่นในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้โดยคานึ งถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยเป็ นสาคัญ (เว้นแต่ในกรณีที่
ผูถ้ ือหน่ วยที่มสี ิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชาระหนี้ ตกลงรับชาระหนี้ ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทน
เงิน ทั้งนี้ ตามที่กาหนดไว้ในข้อผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.)
5.2 กรณีอื่นนอกเหนื อจาก 5.1 ให้ บริษัทจัดการ ดาเนิ นการกับทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ ด้วยทรัพย์สินอื่น
ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
5.2.1 กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนั้นสามารถลงทุนได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป
เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้
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5.2.2 กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนั้นไม่สามารถลงทุนได้ บริษัทจัดการต้องจาหน่ ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที่สามารถกระทาได้โดยคานึ งถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยเป็ นสาคัญ
5.3 ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจาหน่ ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการ อาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้
5.4 ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สินให้บริษัทจัดการจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุน
เปิ ดที่บริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็ น 0 ให้บริษัทจัดการจ่ายจากเงินสารอง รายได้หรือ
ผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น
6. คืนเงินแก่ผถู ้ ือหน่ วยภายใน 45 วันนับแต่วนั ที่มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้
6.1 ให้บริษัทจัดการเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ ด้วยทรัพย์สินอื่นคืนในแต่ละครั้งให้แก่ผู้
ถือหน่ วยตาม 1. ของส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี ภายใน 45 วันนับแต่วนั ที่มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระ
หนี้
6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับแต่
วันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน
6.3 หาก บริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชาระหนี้ ไม่คุม้ กับภาระ
ค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู ้ ือหน่ วย บริษัทจัดการอาจนาเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้
ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยจะคุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้
หากได้มีการจาหน่ ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ ด้วยทรัพย์สินอื่นจนครบถ้วนแล้วและปรากฏว่าเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชาระหนี้ นั้นไม่คุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนาเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชาระหนี้ ดังกล่าวมารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนก็ได้ ทั้งนี้ บริษัท
จัดการ จะดาเนิ นการดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้ระบุรายละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว
6.4 สาหรับกองทุนเปิ ดที่ บริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็ น 0 หากต่อมาปรากฏว่า
บริษัทจัดการได้รบั ชาระหนี้ ตามตราสารหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็ นเงินให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิตาม 6.1 – 6.3
โดยอนุ โลม
การชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชาระให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนที่ปรากฏ
ชื่อตามทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ณ เวลาที่กาหนดเท่านั้น
17. การจัดทาทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดในการโอนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่ วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ
หากการโอนหน่ วยลงทุ น ดังกล่ าวเป็ นการโอนหรื อ จาหน่ า ยให้แก่พ ลเมื อ งสหรัฐอเมริ ก าหรื อ ผู ้ที่ มี ถิ่ น ฐานอยู่ใน
สหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัท
หรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขนและด
ึ้
าเนิ นกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จดั ให้มีทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สันนิ ษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่ วยลงทุนถูกต้อง และการชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้ งการให้สิทธิหรือการ
จากัดสิทธิใดๆ แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หากได้กระทาตามข้อกาหนดใน
ข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดาเนิ นการตามอานาจหน้าที่แล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานาหน่ วยลงทุน ใน
กรณีดงั นี้
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(ก) การโอนหน่ วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่ วยลงทุนจะทา
ให้ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือผูม้ ีเงินลงทุนสูง ตามที่กาหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวม เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่ วยลงทุน ในกรณี เป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ และการ
โอนหน่ วยลงทุนจะทาให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กาหนด ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจานาหน่ วยลงทุน ดังนี้
1. หน่ วยลงทุ นที่ บริษั ทจัดการกองทุ นรวมขายให้ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณี เป็ น
กองทุนรวมหุน้ ระยะยาวที่จดั ตั้งขึ้ นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ ยงชีพ
3. หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน
18. ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :
ในกรณีที่มีผถู ้ ือหน่ วยลงทุนถือหน่ วยลงทุนเกินกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด บริษัท
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็ นกรณี ที่กองทุนมีการแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุนและหน่ วยลงทุน
ชนิ ดดังกล่าวมีผถู ้ ือหน่ วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนที่ถือ
อยู่

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน :
การดาเนิ นการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รบั มติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ดาเนิ นการไปตามมติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ได้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทั้ ง
ปวงเห็นชอบให้ดาเนิ นการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ให้ดาเนิ นการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามติน้ัน
เสียไป
ในกรณีที่เป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ต้องได้รบั มติ
พิเศษของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน (มติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนหน่ วยลงทุน
ทั้งหมดของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่ วยลงทุนทั้งหมดของผู ้
ถือหน่ วยลงทุนซึ่งส่งหนั งสื อแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณี ที่กองทุนรวมมีการแบ่ งชนิ ดหน่ วย
ลงทุน การขอมติผถู ้ ือหน่ วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผถู ้ ือหน่ วยลงทุนที่
กาหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กาหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กาหนดในประกาศนี้ แล้ว ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ด้วย
(1) ในกรณี ที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทุกชนิ ด โดยแต่ละชนิ ดได้รับผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจานวนหน่ วยลงทุนแต่ละชนิ ดที่ได้ รบั ผลกระทบ แล้วแต่
กรณี
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(2) ในกรณี ที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่ว่ากรณี ใด ต้องได้รับมติเสียงข้าง
มากหรือมติพิเศษของจานวนหน่ วยลงทุนแต่ละชนิ ดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณี ที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่ อผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ ง ต้องได้รับมติ เสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจานวนหน่ วยลงทุนแต่ละชนิ ดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :
การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่ งของข้อผูกพันที่เป็ นไปตามวิธีการที่กาหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสาคัญที่เป็ นไป
ตามและไม่ขดั หรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดย
อาศัยอานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สญ
ั ญา
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นอย่างมีนัยสาคัญต้องได้รบั มติพิเศษของผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อกาหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน
(ข) ข้อกาหนดเกี่ยวกับ การชาระค่าขายคื น หน่ วยลงทุ น เป็ นหลัก ทรัพย์หรื อ ทรัพ ย์สิ น อื่น ตามข้อ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
(ค) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการรับชาระหนี้ ด้วยทรัพย์สินอื่น
(ง) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณี
กองทุนรวมมีประกัน และข้อกาหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใดๆ อันมีผลให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
เสียผลประโยชน์
(จ) เรื่องที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยไม่
ต้องได้รบั มติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสาคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รบั
มติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผูด้ ูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจาเป็ นหรือสมควร และไม่
กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใดต้องกระทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
จัดการกองทุนรวมและผูด้ ูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีขอ้ ผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ที่ทาการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู ้
ถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจาเป็ นให้ผถู ้ ือ
หน่ วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจาปี ของกองทุนรวม
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21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการ : มี
21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :
22. การเลิกกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
1. เมื่อมีจานวนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทาการใดๆ
2. เมื่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ ให้บริษัทจัดการเลิกกองทุน ในกรณี ที่บริษัทจัดการกระทาการหรืองดเว้น
กระทาการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ของตน
3. เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติ เสียงข้างมากของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ งของจานวนหน่ วยลงทุ นที่
จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ
4. สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุ มตั ิให้จดั ตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอนั ควรสงสัย
ว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด
เป็ นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็ นเครื่องมือในการบริ หารจัดการทรัพย์สินหรือธุ รกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุ คคลใด และ
สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ดาเนิ นการแจ้งบริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทาการชี้ แจง แสดงเหตุผล
ข้อเท็ จจริ ง และหลักฐาน ซึ่งในกรณี ที่ ไม่มี การชี้ แจง หรื อชี้ แจงแล้วแต่ ไม่ อาจพิ สูจน์ หรื อทาให้เ ชื่ อได้ว่าการจัดตั้ง
กองทุนรวมเป็ นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไปอย่างแท้จริง และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ บริษัท
จัดการให้ทาการแก้ไข หรือดาเนิ นการใดๆ และบริษัทจัดการไม่สามารถดาเนิ นการตามที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. สัง่ ได้ หรือดาเนิ นการแล้วแต่ไม่สามารถทาให้กองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไปอย่างแท้จริง
5. เมื่อกองทุนครบกาหนดอายุโครงการ
6. เมื่อเข้าเงื่อนไขตามข้อ 1.9 ของโครงการจัดการกองทุนรวม และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุน
22.2. การดาเนิ นการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
เว้นแต่กฎหมาย ก.ล.ต. จะกาหนดเป็ นอย่างอื่น เมื่อเกิดเหตุตามข้อ 22.1.1. บริษัทจัดการจะดาเนิ นการดังต่อไปนี้
เพื่อเลิกกองทุน
(ก) ยุติการรับคาสัง่ ซื้ อและคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนตั้งแต่วนั ทาการที่เกิดเหตุตามข้อ 22.1.1.
(ข) แจ้งให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทาการที่วนั ที่เกิดเหตุตามข้อ 22.1.1. โดยวิธีการดังนี้
(1) แจ้งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบโดยช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู ้
ถือหน่ วยลงทุนได้
(2) แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ ูแลผลประโยชน์
(3) แจ้งสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ค) จาหน่ ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าวภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทาการที่เกิดเหตุตามข้อ 22.1.1.
เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทาได้เพื่อชาระค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(ง) ชาระค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนภายใน 10 วันทา
การนับแต่วนั ทาการที่เกิดเหตุตามข้อ 22.1.1. และเมื่อได้ดาเนิ นการชาระค่ารับ ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็ น
การเลิกกองทุน
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เมื่อได้ดาเนิ น การตาม (ก) ถึ ง (ง) แล้ว หากมี หลักทรัพย์หรื อทรัพ ย์สิน คงเหลืออยู่จากการดาเนิ นการตาม (ค)
บริษัทจัดการจะดาเนิ นการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชาระบัญชีของ
กองทุนรวม
ในกรณี ที่ มี ก ารเลิ ก กองทุ น เพราะเหตุ อื่ น ที่ ท ราบก าหนดการเลิ ก กองทุ น ล่ ว งหน้ า บริ ษั ท จัด การจะด าเนิ น การ
ดังต่อไปนี้
(ก) แจ้งให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนไม่น้อยกว่า 5 วันทาการโดยวิธีการดังนี้
(1) แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ ูแลผลประโยชน์
(2) แจ้งสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(ข) ดาเนิ นการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและผูล้ งทุนทัว่ ไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวม
เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ เช่น เผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์
หรือโดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้ อขายหน่ วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน เป็ นต้น
(ค) จาหน่ ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุ นรวมเพื่อรวบรวมเป็ นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ และตัว๋ สัญญาใช้เงินที่มีกาหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้ นก่อนวันเลิกกองทุน
23. การชาระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชาระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผูช้ าระบัญชีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
เพื่อทาหน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชาระหนี้ สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน
รวมทั้งทาการอย่างอื่ นตามแต่จาเป็ นเพื่อชาระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้ น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด
ในกรณีที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของ
บริษัทจัดการเป็ นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ตอ้ งมีการวางทรัพย์
สาหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชาระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู ้
ชาระบัญชี จะดาเนิ นการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เท่ าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วน
จานวนหน่ วยลงทุนที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนถืออยูต่ ามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่อได้ชาระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูช้ าระบัญชีจะทาการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสานั กงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผชู ้ าระบัญชีจดั การ
โอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุ นรวมที่ ผ่านการอนุ มตั ิจากสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตาม
มาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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คู่มือผูล้ งทุน Investor Guide
สิทธิของผูล้ งทุน Rights of Investors
1. สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อบริษัทจัดการทุกแห่งที่ได้มอบหมายให้บุคคลธรรมดา หรือนิ ติบุคคลเป็ นตัวแทน
สนั บ สนุ น เพื่ อ การขายและรับ ซื้ อคื น หน่ วยลงทุ น The right to obtain a list of all management companies which
have appointed any individuals or juristic persons to be their fund selling agents.
2. สิทธิ ในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่ อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ ผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยลงทุ นและตัวแทนสนั บสนุ น
รวมทั้งชื่ อ ที่ อยู่ และเลขประจ าตัวของพนั ก งานผู ้ทาหน้ าที่ ขายหรื อ รับ ซื้ อคืน หน่ วยลงทุ น ของนิ ติ บุ ค คลดังกล่ า ว
The right to obtain information concerning the names and addresses of the Management Company,
underwriters and distributors, as well as the names, addresses and identification numbers of staff who
perform the duty of selling and redeeming mutual funds of such juristic persons.
3. สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่ วยลงทุนที่ได้รบั คาแนะนาเพื่อซื้ อหน่ วยลงทุนนั้น
ตลอดจนรับ ทราบค าเตื อ นและค าอธิ บ ายเกี่ ยวกับ ความเสี่ ยงของการลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น The right to obtain
information concerning the risks related to mutual fund recommended as well as warnings and description of
the risks of investing in mutual funds.
4. สิทธิในการได้รบั ทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู ้ลงทุนหรือต่อการตัดสินใจ
ลงทุน เช่น การขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมที่ อยู่ในขั้นตอนการดาเนิ นการเพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวม
กอ งทุ น รวม The right to obtain the facts which substantially affect the rights and benefits of investors or
investment decision, such as selling of mutual fund which is under the process of amalgamation or merge.
5. สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนี ยมหรือผลตอบแทนที่ตวั แทน
อาจได้รบั จากการซื้ อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน The right to obtain information concerning conflict of interest, such
as fees or compensation which a distributor may receive from subscribing or redeeming of mutual funds.
6. สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ตอ้ งการรับการติดต่อในลักษณะที่เป็ นการขายโดยผูล้ งทุนมิได้รอ้ งขอ (Cold Calling)*
ผู ้ล งทุ น มี สิ ท ธิ ดั ง นี้ The right to refuse any contact without a request of investor (cold calling), in which the
investor shall have the following rights:
1) ขอทราบชื่อผูต้ ิดต่อ ชื่อนิ ติบุคคลที่ผูต้ ิดต่อสังกัด To request the name of contact person and name of juristic
person which the person making contact performs duties for.
2) วัตถุประสงค์ในการติดต่อ The objective of the contact.
3) สิทธิที่ผลู ้ งทุนจะแสดงเจตนาว่า ไม่ตอ้ งการได้รบั การติดต่อ The right of the investor to refuse any contact.
7. สิทธิของผูล้ งทุนที่ไม่ใช่ผูล้ งทุนสถาบันที่จะยกเลิกคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนหรือขายคืนหน่ วยลงทุนในกรณี ที่เป็ นการ
ขายโดยผูล้ งทุนมิได้รอ้ งขอ The right of non-institutional investors to cancel a subscription order or redemption
order in the case of cold calling.
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การร้องเรียน Complaint
1. วิธีการร้องเรียน Procedures for making a complaint
ผูล้ งทุนสามารถร้องเรียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมถึงการร้องเรียนโดยทางวาจาที่มีการบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่
เกี่ ย วกับ The investor can file a complaint in writing, including a verbal complaint which is recorded in writing,
concerning.
 การดาเนิ นธุรกิจของบริษัทหรือตัวแทน หรือ the operation of the Company or its distributors, or
 การปฏิบัติหน้ าที่ ของพนั กงานบริษั ท หรือของตัวแทนอย่างมีนั ยสาคัญ หรือ the performance of duties by the
staff of the Company or its distributors, or
 เกี่ยวกับการปฏิบตั ิที่ผิดกฎหมาย ระเบียบ หรือคาสัง่ ของทางราชการที่บริษัทหรือตัวแทนต้องถือปฏิบตั ิ เช่น กระทา
ไม่สุจริต ประพฤติผิดจรรยาบรรณ หรือขัดต่อโครงการจัดการกองทุนรวม หรือหนั งสือชี้ ชวนของกองทุน หรือการ
เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญต่อลูกค้า หรือการกระทาใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของลูกค้า เป็ นต้น an act in
violation of laws, regulations or orders of the authorities which must be observed by the Company or its
selling agent for example, a dishonest act, an act in violation of the code of ethics or in contravention of the
mutual fund management project or the fund prospectus, the disclosure of material information to customers
or any act which causes damage to the assets of customers etc.
2. สถานที่รอ้ งเรียน Where to file a complaint
 บริษัทจัดการ Management Company
ส่วนบริการลูกค้า
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด
เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิ กรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2673-3888 โทรสาร 0-2673-3988 e-mail : Ka.customer@Kasikornasset.com
Customer Service Department
Kasikorn Asset Management Co., Ltd.
400/ 22 KASIKORNBANK Bldg. 6th and 12th Floor, Phahon Yothin Road Samsen Nai, Phaya Thai
Bangkok 10400 Telephone No. 0-2673-3888 Facsimile No. 0-2673-3988
e-mail : Ka.customer@Kasikornasset.com
 ฝ่ ายกากับธุรกิจจัดการลงทุน
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 กด 2 http://www.sec.or.th
The Office of the Securities and Exchange Commission Thailand
333/3 Vibhavadi-Rangsit Road, Chompon, Chatuchak, Bangkok 10900
Telephone No. 1207 press 2 http://www.sec.or.t h
 ผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2888-8888
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