1.

สิทธิหน้ าที และความรับผิดชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสิทธิ หน้ าที และความรับผิดชอบหลักๆ ดังต่อไปนี $
(1)

ได้ รับค่าตอบแทนจากการทําหน้ าทีเป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัต ราที
กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตั $งผู้ดแู ลผลประโยชน์

(2)

ลงนามในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการฯ ในนามผู้
ถือหน่วยลงทุน

(3)

รับรองการได้ รับเงินค่าจองซื $อหน่วยลงทุน และให้ การสนับสนุนการจัดตั $ง
และการจดทะเบียนจัดตั $งกองทุนรวมฯ กับ ก.ล.ต.

(4)

กํากับดูแลให้ บริ ษัทจัดการฯ ปฏิบัติหน้ าทีตามกฎหมายหลักทรัพย์ และ
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ ตลอดจนข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดการฯ โดยเคร่งครัด

(5)

จัดทํารายงานโดยละเอียดเสนอต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ในกรณี ทีบริ ษัท
จัดการฯ กระทําการ หรื องดเว้ น กระทําการจนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่
กองทุนรวมฯ หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าทีตามกฎหมายหลักทรัพย์ ทังนี
$ $ ภายใน 5
วันนับแต่วนั ทีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ร้ ูถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว

(6)

รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ โดยแยกไว้ ต่างหากจากทรัพย์สินของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรื อทรัพย์สินของบุคคลอืนซึงผู้ดแู ลผลประโยชน์เป็ น
ผู้รับฝากไว้

(7)

ดํ า เนิ น การตรวจตราทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น รวมฯ และบั น ทึ ก สภาพ
ทรัพย์สินทีผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ได้ ตรวจตราให้ ถูกต้ องและครบถ้ วนตาม
ความเป็ นจริง

(8)

ติดตามดูแลให้ การเบิกจ่าย การจ่าย และการส่งมอบเงิน เอกสาร หรื อ
ทรัพย์สินอืนใดของกองทุนรวมฯ เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในโครงการจัดการ
กองทุนรวมฯ รวมถึงเอกสารธุรกรรม

(9)

จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ

(10)

ดําเนินการฟ้ องร้ องบังคับคดีให้ บริ ษัทจัดการฯ ปฏิบตั ิตามหน้ าทีของตน
หรื อฟ้ องร้ อง เรี ยกค่าชดเชยความเสียหายจากบริ ษัทจัดการฯ ทัง$ นีเ$ พือ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
$
หรื อเมือได้ รับคําสัง จากสํานักงาน
ก.ล.ต. โดยค่าใช้ จ่ายในการฟ้ องร้ องบังคับคดีดังกล่าวให้ เรี ยกร้ องจาก

ทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ ได้
(11)

ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริ หารจัดการกองทุนรวมฯ ของบริ ษัทจัดการฯ
โดยเคร่งครัด

(12)

ปฏิบตั ิหน้ าทีด้วยความชือสัตย์สจุ ริ ต โดยใช้ ความรู้ความสามารถเยียงผู้
ประกอบวิชาชีพและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวมฯ และผู้
ถือหน่วยลงทุน

(13)

พิจารณาอนุมตั ิหรื อไม่อนุมดั ิการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง ทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพื $นฐานของกองทุนรวมฯ ซึงมีมลู ค่ามากกว่า 100 ล้ านบาทแต่
น้ อยกว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ ณ เวลาทีมี
การได้ มาหรื อจําหน่ายไป ดังกล่าว โดยให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมฯและกฎหมายหลักทรั พย์ ทัง$ นีโ$ ดยคํานึงถึงความเห็นของ
ผู้เชียวชาญอิสระ (ซึงได้ รับการแต่งตั $งโดยค่าใช้ จ่ายของกองทุนรวมฯ)
(ถ้ ามี)

(14)

ให้ ความเห็นเกียวกับเรื องทีต้องได้ รับความเห็นจากผู้ดแู ลผลประโยชน์

(15)

ดําเนินการให้ มีการรับหรื อชําระเงินจากบัญชีของกองทุนรวมฯ ทังนี
$ $ โดย
ต้ องเป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และ/หรื อ ข้ อกําหนดของ
เอกสารธุรกรรมทีเกียวข้ อง (ตามแต่กรณี)

(16)

ไม่กระทําการอันเป็ นการขัดกับประโยชน์ของกองทุนรวมฯ หรื อผู้ถือหน่วย
ลงทุน ไม่ว่าการกระทํานันจะเป็
$
นไปเพือประโยชน์ของผู้ดแู ลผลประโยชน์
เองหรื อประโยชน์ ของผู้อืน เว้ นแต่เป็ นการเรี ยกค่าตอบแทนในการทํา
หน้ าทีเป็ นผู้ดูแลผลประโยชน์หรื อ เป็ นการดําเนินการในลักษณะทีเป็ น
ธรรมและได้ เปิ ดเผยข้ อมูลให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างพอเพียง
แล้ ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนทีได้ ทราบข้ อมูลดังกล่าวมิได้ แสดงการคัดค้ าน

(17)

ในกรณีทีการดําเนินการใดต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริ ษัท
จัดการฯ ไม่ดําเนินการขอมติ ให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์มีอํานาจดําเนินการ
ตามทีจําเป็ นเพือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

(18)

มีสิทธิ หน้ าที และความรับผิดชอบอืนตามทีกําหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมฯ และ

(19)

ปฏิ บัติ ห น้ า ที อื น ตามที กํ า หนดไว้ ใ นกฎหมายหลัก ทรั พ ย์ และสัญ ญา
แต่งตั $งผู้ดแู ลผลประโยชน์

