
ขอผูกพัน

1. บริษัทจัดการ
ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนแลนด แอนด เฮาส จํากัด
ที่อยู (ภาษาไทย) :

เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส ชั้น 14 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ที่อยู (ภาษาอังกฤษ) :

11 Q HOUSE SATHORN BUILDING, 14 FLOOR, SOUTH SATHOURN ROAD, THUNG MAHA MEK, SATHON, Bangkok 10120

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

ในการจัดการกองทุนบริษัทจัดการมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในการดําเนินการดังตอไปนี้ 
(1) การบริหารกองทุนรวม 
(1.1) ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสิน ซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุนตอสํานักงาน ภายใน 15 วันทําการ
นับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนครั้งแรก 
(1.2) จัดการกองทุนรวมใหเปนไปตามที่ระบุไวในโครงการจัดการที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอผูกพัน
ระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการอยางเครงครัด 
(1.3) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินตางๆ และซื้อขาย จําหนายสั่งโอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินที่ลงทุนไวตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรโดยลงทุนภายใตหลักเกณฑของกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นโยบายการลงทุนของคณะกรรมการการลงทุน และตามวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนของโครงการที่
ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(1.4) ดําเนินการเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลว หรือยกเลิกหนวยลงทุนที่รับซื้อคืน 
(1.5) ดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
(1.6) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดการสั่งซื้อ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในโครงการ 
(1.7) สงวนสิทธิที่จะเลื่อนกําหนดการชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามที่ระบุไวในโครงการ 
(1.8) สงวนสิทธิที่จะรับชําระหนี้เพื่อกองทุนดวยทรัพยสินอื่นแทนการชําระหนี้ดวยเงินโอนตามตราสารแหงหนี้ตามที่ระบุไวในโครงการ 
(1.9) สงวนสิทธิที่จะชําระคารับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมกําหนด 
(1.10) สงวนสิทธิที่จะละเวนไมปฏิบัติตามมติของผูถือหนวยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการ และ/หรือ ผูจัดการกองทุนมีเหตุอันสมควรเชื่อไดวามติ
ดังกลาว ขัด ฝาฝน กฎระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ของสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย 
(1.11) เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนของกิจการที่กองทุนถือหุนหรือหลักทรัพยอยูเทาที่จําเปน เพื่อรักษาประโยชน
ของผูถือหนวยลงทุน และเปนไปตามแนวนโยบายที่คณะกรรมการการลงทุนเปนผูกําหนด 
(1.12) เปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีจัดการกองทุนตามที่ระบุไวในโครงการภายใตหัวขอ “วิธีการแกไข
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ” 
(1.13) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําไดภายในขอบเขตของกฎหมาย 
(1.14) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหบรรลุซึ่งวัตถุประสงคของกองทุน และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนภายใตขอบเขต หนาที่ และ
ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ จะตองไมขัดตอพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งที่มีอยูในปจจุบันและ
ที่จะแกไขเพิ่มเติมในอนาคต 
(1.15) ดําเนินการเลิกกองทุนตามที่ระบุไวในโครงการ 
(1.16) จัดใหมีการชําระบัญชี ตามที่ระบุไวในโครงการภายใตหัวขอ “การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวย
ลงทุนเมื่อเลิกโครงการ” 
(1.17) ปฏิบัติใหเปนไปตามรายละเอียดโครงการ และตามกฎหมาย ก.ล.ต. โดยเครงครัด 

(2) การรับและจายเงินของกองทุน 
(2.1) จัดใหมีการรับและจายคาธรรมเนียม คาใชจาย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและใหแกผูถือหนวยลงทุนและกองทุน ใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดการของกองทุนตามที่กําหนดไวในหัวขอ “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่ง ซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
และกองทุนรวม” 
(2.2) ไดรับคาตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และคาธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่กําหนดไวในหัวขอ “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บ
จากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม” 



(3) การแตงตั้งบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อการจัดการกองทุน 
(3.1) จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนกองทุนซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยคุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของ
กองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุน และแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผูดูแลผล
ประโยชนที่กําหนดไวในหัวขอ “เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน” ทั้งนี้ โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงาน กอน 
(3.2) แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
(3.3) จัดใหมีผูสอบบัญชีของกองทุนที่มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามประกาศสํานักงาน วาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี
ของบริษัทหลักทรัพยและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย 
(3.4) แตงตั้งผูชําระบัญชีกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของสํานักงานกอน 
(3.5) แตงตั้งและถอดถอนนายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
(3.6) แตงตั้งบุคคลใดๆ เพื่อมาปฏิบัติหนาที่ใหแกกองทุน ทั้งนี้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 

(4) การขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน และงานทะเบียนหนวยลงทุน 
(4.1) จัดใหมีใบคําขอเปดบัญชีกองทุน คําสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนซึ่งมีลักษณะเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนด 
(4.2) ขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามวิธีการที่ระบุไวในโครงการภายใตหัวขอ “การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก”, “การเสนอขาย
ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” และ “การรับซื้อคืนหนวยลงทุน” 
(4.3) จัดสรรหนวยลงทุนตามวิธีการที่กําหนดในหัวขอ “การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก” และ “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้ง
แรก” 
(4.4) จัดสรรหนวยลงทุนของกองทุนที่จะรับซื้อคืนจากผูถือหนวยตามสวนในหัวขอ “การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน” 
แกผูถือหนวยลงทุน หรือ “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลว หรือการหยุดรับคําสั่ง
ซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน" หรือ “การชําระคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน” 
(4.5) ยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืน ซึ่งไดรับการจัดสรรแลว 
(4.6) ชดเชยราคาตามหัวขอ “หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง” 
(4.7) ปดบัญชีกองทุนของผูถือหนวยลงทุนที่มิไดทําการซื้อขายหนวยลงทุนและไมมีหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในหัวขอ “การรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน” คงเหลืออยูในบัญชี 

(5) การดําเนินการอื่นๆ 
(5.1) จัดใหมีการฝากทรัพยสินของกองทุนไวกับผูดูแลผลประโยชนของกองทุน 
(5.2) จัดใหมีและเก็บรักษาไวซึ่งทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน ประกาศกําหนด 
(5.3) จัดทํารายงานทุกรอบปบัญชีเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนของรอบปบัญชี และสงรายงานดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และสํานักงาน ภายใน 3 เดือนนับแตวันสิ้นปบัญชี หรือภายใน 4 เดือนนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นปบัญชี ในกรณีที่
บริษัทจัดการเลือกจัดทําและสงรายงานตามขอ (5.4) ตามปปฏิทิน และบริษัทจัดการจะจัดใหมีรายงานของรอบระยะเวลาลาสุดไว ณ ที่ทํา
การทุกแหงของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูไดและจัดทําสําเนาใหเมื่อผู
ถือหนวยลงทุนรองขอ 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเผยแพรรายงานทุกรอบปบัญชีเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนของรอบปบัญชีดังกลาวบนเว็บไซตของ
บริษัทจัดการ http://www.lhfund.co.th และ/หรือชองทางอื่นใดที่สํานักงานประกาศกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต และใหถือวาไดรับ
ความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะประกาศใหทราบลวงหนา 
(5.4) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือปปฏิทินเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนของรอบระยะเวลา 6 เดือนนั้น 
และสงรายงานดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานักงาน ภายใน 2 เดือน นับตั้งแตวันถัดจากสิ้น
รอบระยะเวลา 6 เดือนดังกลาว หรือเมื่อผูถือหนวยลงทุนรองขอ และบริษัทจัดการจะจัดใหมีรายงานของรอบระยะเวลาลาสุดไว ณ ที่ทํา
การทุกแหงของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูไดและจัดทําสําเนาใหเมื่อผู
ถือหนวยลงทุนรองขอ ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดทําและสงรายงานดังกลาวตามรอบปบัญชี บริษัทจัดการจะไดรับยกเวนไมตองจัดทํา
และสงรายงานดังกลาวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสําหรับปบัญชีนั้น 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเผยแพรรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือปปฏิทินเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุน
ของรอบระยะเวลา 6 เดือนนั้น บนเว็บไซตของบริษัทจัดการ http://www.lhfund.co.th และ/หรือชองทางอื่นใดที่สํานักงานประกาศ
กําหนดเพิ่มเติมในอนาคต และใหถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะประกาศใหทราบลวงหนา 
(5.5) จัดทําหนังสือชี้ชวนใหมทุกรอบปบัญชีเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้นปบัญชีและสงใหแกสํานักงาน ภายใน 60 วันนับตั้งแต
วันถัดจากวันสิ้นปบัญชีนั้น 
(5.6) แจงการแกไขเพิ่มเติมขอมูลที่ไดจดทะเบียนไวแลว ยกเวนการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแกไขเพิ่มเติมจํานวนและมูลคา
หนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดของกองทุนใหแกสํานักงาน ทราบภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ไดแกไขเพิ่มเติมนั้น 
(5.7) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพยสิน เปนกองทุนตอสํานักงาน โดยเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่สํานักงาน กําหนด
ในกรณีที่หลักฐานดังกลาวสูญหายหรือถูกทําลาย 
(5.8) จัดทํารายงานการซื้อขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเปนรายวัน และจัดใหผูดูแลผลประโยชนภายในทุกสิ้น
วันทําการนั้น 



(5.9) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปนรายวัน และจัดสงใหผูดูแลผลประโยชนภายในทุกสิ้นวันทําการนั้น 
(5.10) จัดทํารายงานอัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพย และ/หรือ ทรัพยสินที่มีมูลคาเกินอัตราสวนที่สํานักงาน กําหนด ในกรณีที่มิไดเกิด
จากการลงทุนหรือไดหลักทรัพยมาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน กําหนด และจัดสงใหผูดูแลผลประโยชนภายใน 3 วันทํา
การนับแตวันถัดจากวันที่ไดมาซึ่งหลักทรัพย และ/หรือ ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราที่กําหนด 
(5.11) จัดการรับซื้อคืนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนรายใดในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนนั้นๆ ขายคืนหนวยลงทุนเกินกวาจํานวน
หนวยลงทุนหรือมูลคาหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในหัวขอ “การรับซื้อคืนหนวยลงทุน” 
(5.12) กําหนดราคาที่เปนธรรมของหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุน ดวยความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนเพื่อใชในการคํานวณ
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถแสดงใหเห็นไดวา วิธีการคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนตามที่กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม ไมเหมาะสมกับสภาวการณในขณะที่คํานวณมูลคา 
(5.13) ดูแลติดตาม และรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงการดําเนินการฟองรอง บังคับคดี หรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหาย 
ทั้งนี้เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุน 
(5.14) ขอความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชนในการดําเนินการรับชําระหนี้เพื่อกองทุนรวมดวยทรัพยสินอื่น 
(5.15) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนไวโดยถูกตองครบถวน 
(5.16) จัดทําและจัดสงรายงานตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
(5.17) คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในหัวขอ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและ
การประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน หลักเกณฑ และวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไม
ถูกตอง” 
(5.18) สั่งผูดูแลผลประโยชนใหสงมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหนาย จาย โอนหลักทรัพยตลอดจนชําระราคาคาหลักทรัพย และเบิกจาย
เงินของกองทุนสําหรับคาใชจายในการดําเนินงานของกองทุน ตามหัวขอ “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุน” 
(5.19) หนาที่อื่นใดตามที่สํานักงาน กําหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามขอผูกพัน โครงการจัดการกองทุน กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจตลาดหลักทรัพยแหงกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ในกรณีที่ขอกําหนดในขอผูกพันหรือโครงการ
จัดการกองทุนรวมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนไดดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุน ไดปฏิบัติใหเปนไปตามขอผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแลว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :

กองทุนรวมอาจเปลี่ยนบริษัทจัดการไดเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ และเมื่อไดรับการอนุมัติ หรือเห็นชอบจากสํานักงาน 
(1) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา และ/หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในโครงการ 
(2) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดําเนินงาน การบริหารจัดการกองทุนหรือมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผู
ถือหนวยลงทุน หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลใหบริษัทจัดการไมประสงคที่จะปฏิบัติหนาที่ตอไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมรับหนาที่ใน
การจัดการกองทุนตอไป ทั้งนี้บริษัทจัดการจะตองแจงตอผูถือหนวยลงทุนลวงหนาเปนลายลักษณอักษรวาไมประสงคจะรับหนาที่ตอ
ไป(ลาออก) โดยที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนจะตองดําเนินการจัดหาบริษัทจัดการรายใหมที่มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงาน และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน เพื่อทําหนาที่
จัดการกองทุนตามที่ระบุไวในโครงการแทนบริษัทจัดการภายในระยะเวลาไมเกิน 90 วันนับจากวันที่ไดรับแจงจากบริษัทจัดการ 

ในการเปลี่ยนตัวบริษัทจัดการหากเปนกรณีที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก็ใหดําเนินการขอความเห็นชอบดัง
กลาวกอน โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งบริษัทจัดการรายใหม อยางไรก็ดี หากเปนกรณีที่บริษัทจัดการไดทํา
การบอกกลาวการลาออกจากการเปนบริษัทจัดการตามขอ (2) ขางตนนี้จนครบถวน แตกองทุน และ/หรือผูถือหนวยลงทุน และ/หรือคณะ
กรรมการลงทุนไมสามารถจัดหาบริษัทจัดการกองทุนรวมอื่นใดมารับหนาที่ไดภายใน 180 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการไดทําการบอกกลาว 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงการ โดยถือวาการดําเนินการดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไมวาโดยคําสั่งของสํานักงานหรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมตองดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมเขาทําหนาที่ตอไปไดซึ่ง
รวมถึงการสงมอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหแกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม

2. ผูดูแลผลประโยชน
ชื่อ : ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
ที่อยู :

เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :



(1) สิทธิของผูดูแลผลประโยชน 
(1.1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามที่กําหนดไว 
(1.2) บอกเลิกสัญญาแตงตั้ง ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาดังกลาว ทั้งนี้ โดยไดรับ ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) หนาที่และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน 
(2.1) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบใหเปนไปตามโครงการจัดการกองทุนภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงาน ที่ออกตามพระราช
บัญญัติดังกลาว หรือประกาศและคําสั่งตางๆ ทั้งที่มีอยูในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติม ที่กําหนดใหเปนหนาที่ของบริษัทจัดการโดยเครงครัด 
(2.2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนโดยแยกทรัพยสินของกองทุนออกจากทรัพยสินของผูดูแลผลประโยชนและทรัพยสิน
ของลูกคาอื่นจนกวาจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน พรอมทั้งดูแลใหการเบิกจายของกองทุนเปนไปตามที่ระบุไวในโครงการ โดยตองเก็บรักษา
หรือฝากไวอยางปลอดภัยที่ผูดูแลผลประโยชน หรือบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือธนาคารแหงประเทศไทย เวนแต
บริษัทจัดการจะอนุญาตหรือตกลงเปนอยางอื่น ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บรักษาทรัพยสิน ตองไดรับความยินยอมจากบริษัท
จัดการ รับเงินตางๆ 
ที่กองทุนจะพึงไดรับจากการจัดตั้งและดําเนินงานของกองทุน เชน เงินจองซื้อหนวยลงทุน เงินปนผล และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย เงินได
จากการจําหนายหรือเวนคืนหลักทรัพย และเงินอื่นใดของกองทุนและนําเขาไวในบัญชีเงินฝาก และ/หรือ บัญชีทรัพยสินของกองทุน 
(2.3) จัดใหมีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จําหนาย สงมอบ และโอนหลักทรัพยตางๆ ซึ่งเปนทรัพยสินของกองทุนตลอดจนรับชําระหรือชําระ
ราคาคาหลักทรัพยดังกลาว ตามคําสั่งของบริษัทจัดการเมื่อเห็นวาหลักฐานถูกตองแลว 
(2.4) รับรองความถูกตองในจํานวนหนวยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหนวยลงทุนใหกับผูสั่งซื้อหนวยลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุน ตามจํานวน
เงินที่บริษัทจัดการโอนเขาบัญชีสั่งซื้อหนวยลงทุนของกองทุนและจํานวนหนวยลงทุนที่ถูกยกเลิกจากการขายคืนของ ผูถือหนวยลงทุนใน
แตละวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ 
(2.5) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการในการที่บริษัทจัดการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเนื่องจากมีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถ จําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสิน ของกองทุนไดอยางสม
เหตุสมผล 
(2.6) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการในการที่บริษัทจัดการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่
ไดรับไวแลว หรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน หากเห็นวามีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถ จําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินของกองทุนไดอยางสมเหตุสมผล หรือไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุ
จําเปนอื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน 
(2.7) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการในกรณีที่บริษัทจัดการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน ในกรณีที่
กองทุนไมสามารถชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนได และผูถือหนวยลงทุนที่สั่งขายคืนหนวยลงทุนตกลงที่จะรับชําระ
คาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมกําหนด 
(2.8) ใหความเห็นชอบราคาที่เปนธรรมของหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถแสดงใหเห็นวาการคํานวณ
มูลคาทรัพยสินของกองทุนตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมไมเหมาะสมกับสภาวการณในขณะคํานวณมูลคาดังกลาว 
(2.9) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการในการรับชําระหนี้เพื่อกองทุนดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันแทนการชําระหนี้ดวยเงินโอนตาม
ตราสารแหงหนี้ 
(2.10) ใหความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการ เพื่อประกอบกับขอมูลอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเปนผูจัดหาในการจัดทํารายงาน
ดังนี้ 
1) รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปบัญชีหรือปปฏิทิน โดยสงใหบริษัทจัดการภายใน 30 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นรอบระยะ
เวลาหกเดือนดังกลาว 
2) รายงานทุกรอบปบัญชี โดยสงใหบริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแตวันสิ้นปบัญชีนั้น 
(2.11) รับรองความถูกตองในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคารับซื้อคืน และราคาขายหนวยลงทุนของกองทุน และ
การคํานวณหนวยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหนวยลงทุนใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุน และจํานวนหนวยลงทุนที่ลดลงจากการขายคืนหนวยลงทุน
ของผูถือหนวยลงทุน ที่บริษัทจัดการไดคํานวณไว และสงใหผูดูแลผลประโยชนรับรอง เมื่อเห็นวาถูกตองแลว 
(2.12) จายเงินจากบัญชีของกองทุนในเวลาที่กําหนดตามคําสั่งของบริษัทจัดการ 
(2.13) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเขาประชุมผูถือหุน รับเงินปนผล และรับดอกเบี้ย การจองหุน
เพิ่มทุน การเปลี่ยนแปลงมูลคาหุน และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลตอการถือครองหลักทรัพยของกองทุนโดยทันทีที่ผูดูแลผลประโยชนได
รับขาวเปนลายลักษณอักษรจากตลาดหลักทรัพย 
(2.14) จัดทํารายงาน และบัญชี ดังตอไปนี้ และสงใหแกบริษัทจัดการ 
1) รายงานเปนลายลักษณอักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจําหนายหลักทรัพย การรับเงินปนผล 
ดอกเบี้ย และอื่นๆ 
2) จัดทําบัญชี และรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนที่รับฝากไว 
3) จัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุน และรับรองความถูกตอง 
4) จัดทํางบกระทบยอดสําหรับบัญชีเงินฝากของกองทุนที่อยูภายใตการดูแลของผูดูแลผลประโยชน 
5) จัดทํารายงานเกี่ยวกับเงินโอน และรายละเอียดการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนของกองทุน 
(2.15) แจงใหบริษัทจัดการทราบในกรณีที่บริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลัก ทรัพย รวมทั้งประกาศ



หลักเกณฑ หรือขอบังคับอื่นใดที่ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกลาวจนกอใหเกิดความเสียหายตอกองทุน 
(2.16) จัดทํารายงานเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีบริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอใหเกิดความ
เสียหายแกกองทุนหรือไมปฏิบัติตามหนาที่ตามมาตรา 125 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 5 วัน
นับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูถึงเหตุการณดังกลาว 
(2.17) ดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้จะตองไมเขามามีอํานาจตอการตัดสินใจและการ
ดําเนินงานของบริษัทจัดการ 
(2.18) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท
จัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สําหรับคาใชจายในการ
ฟองรองบังคับคดีเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนใหเรียกรองจากทรัพยสินของกองทุนรวม 
(2.19) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการ หนาที่ผูดูแลผลประโยชนจะสิ้นสุดเมื่อผูชําระบัญชีไดจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยในชวงระยะเวลาที่การชําระบัญชียังไมสิ้นสุดผูดูแลผลประโยชนจะรับฝากทรัพยสินของกองทุนจนกวาจะจดทะเบียนเลิกกองทุน 
(2.20) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนหมดหนาที่ลงไมวาในกรณีใดก็ตาม ผูดูแลผลประโยชนนั้นตองทําหนาที่ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนตอ
ไปอยางสมบูรณจนกวาการจัดการโอนทรัพยสิน และเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนนั้น ตลอดจนการดําเนินการอื่นใดที่จําเปนเพื่อ
ใหการโอนทรัพยสินและเอกสารทั้งหลายเปนไปโดยเรียบรอยใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหมจะเสร็จสิ้นและผูดูแลผลประโยชนรายใหม
สามารถทําหนาที่ไดทันที เวนแตบริษัทจัดการหรือผูมีอํานาจตามกฎหมายจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น 
(2.21) แจงการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื่องดังกลาวพรอมทั้งแสดงเหตุผล และหลักฐานที่ได
ใหความเห็นชอบหรือที่ไดใหการรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผูดูแลผลประโยชนให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน 
(2.22) ทําการรับรองในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองอันมีสาเหตุเนื่องจากจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได เชน จากราคา
หลักทรัพยตามราคาตลาดครั้งสุดทายของตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตอง 
(2.23) รับรองขอมูลการแกไขราคาหนวยลงทุนยอนหลัง รวมถึงการชดเชยราคากรณีคํานวณหนวยลงทุนไมถูกตอง 
(2.24) กรณีการชําระบัญชีกองทุน ผูดูแลผลประโยชนจะดําเนินการเฉลี่ยเงินคืนแกผูถือหนวยลงทุนตามมูลคาทรัพยสินคงเหลือที่ผูชําระ
บัญชีระบุ รวมถึงการรับฝากทรัพยสินจนกวาการชําระบัญชีจะเสร็จสิ้น 
(2.25) จดทะเบียนทรัพยสินหรือหลักทรัพยที่ตองจดทะเบียนตอนายทะเบียน หรือผูออกหลักทรัพยแลวแตกรณี 
(2.26) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนที่รับฝากไว รวมทั้งจัดทําบัญชีแสดงการรับจายของกองทุนดวย 
(2.27) ผูดูแลผลประโยชนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงาน ประกาศไวโดยเครงครัด 
(2.28) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน ทั้งนี้ตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย หรือประกาศของสํานักงาน หรือ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม และตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนาที่ดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู
ดูแลผลประโยชน ผูดูแลผลประโยชนรายเดิมมีหนาที่ดําเนินการตามที่จําเปน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรายใหม สามารถปฏิบัติหนาที่ตอไป
ได ซึ่งการดําเนินการดังกลาวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกตอง และครบถวนของสิ่งที่สงมอบใหผูดูแลผลประโยชน
รายใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน
ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนกระทําการ งดเวนกระทําการ หรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ในการดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ผูถือ
หนวยลงทุนอาจใชสิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในการ
ฟองรองบังคับคดีกับผูดูแลผลประโยชนเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงได
ผูดูแลผลประโยชนตองไมกระทําการอันเปนการขัดกับผลประโยชนของกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนไมวาการกระทํานั้นจะเปนไปเพื่อ
ประโยชนของผูดูแลผลประโยชนเองหรือประโยชนของผูอื่น เวนแตเปนการเรียกคาตอบแทนในการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนหรือเปน
การดําเนินการในลักษณะที่เปนธรรม และไดเปดเผยขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนทราบกอนอยางเพียงพอแลว โดยผูถือหนวยลงทุนที่ไดทราบ
ขอมูลดังกลาวมิไดแสดงการคัดคาน
ในกรณีที่การดําเนินการใดตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมดําเนินการขอมติใหผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจ
ดําเนินการตามที่จําเปน เพื่อขอมติของผูถือหนวยลงทุนได
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน :

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชน ภายใตเงื่อนไขสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทั้งหมดดังตอไปนี ้
ทั้งนี้ โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน 
(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนมีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนโดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบ
ลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 90 วัน 
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดตกลงไว ผูดูแลผลประโยชน
หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไม
นอยกวา 30 วัน 



(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจัดการโครงการกองทุนรวม หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายวาดวยหลักทรัพย หรือ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื่นใดในสวนที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ
กองทุนรวมอันจะมีผลใหบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนไมสามารถตกลงที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนให
สอดคลองกับกฎหมายหรือประกาศดังกลาว ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว มีผลใหเปนการเพิ่มภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชน 
และผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับหนาที่ดังกลาวตอไป ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดย
บอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน 
(4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนใหความเห็นชอบมีมติโดยเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุน
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนเรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชนโดยบริษัทจัดการจะบอกกลาวใหผูดูแลผลประโยชน
ทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน 
(5) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมีคุณสมบัติไมเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยคุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชน
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนจัดการแกไขคุณสมบัติใหถูกตองภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการ
ทราบเหตุดังกลาว และจะแจงการแกไขดังกลาวใหสํานักงานทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่ไดแกไขเสร็จสิ้น 
ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดทําการแกไขคุณสมบัติใหถูกตองภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะดําเนินการขอ
อนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว และเมื่อไดรับ
อนุญาตจากสํานักงานแลวบริษัทจัดการจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนรายใหมแทนโดยพลัน ทั้งนี้เวนแตสํานักงานมีคําสั่งเปนอยางอื่น 
(6) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวม หรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของไปเปดเผย หรือใชในทางที่กอหรือ
อาจกอความเสียหายตอกองทุนรวมหรือกอใหเกิดประโยชนแกผูดูแลผลประโยชนเอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผล
ประโยชนได ทั้งนี้การบอกเลิกสัญญาจะตองบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน 
กรณีที่มีเหตุตองเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทําใหการเปนผูดูแลผลประโยชนสิ้นสุดลง ใหผูดูแลผลประโยชนจัดการโอน
ทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนรวมใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหมหรือตามคําสั่งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดําเนินการอื่นใดที่จําเปนเพื่อใหการโอนทรัพยสินและเอกสารทั้งหลายเปนไปโดยเรียบรอยภายใน 30 วัน 
นับตั้งแตวันถัดจากการเปนผูดูแลผลประโยชนสิ้นสุดลง

ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวม หรือผูถือหนวยลงทุนที่ไมเขาขอยกเวนใหกระทําได
หากเปนกรณีที่มีนัยสําคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได
สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
ที่อยู : เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท 0-2299-2186 โทรสาร 0-2242-3497 และ 0-2242-3679
และ/หรือ ผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศ

3. นายทะเบียนหนวยลงทุน
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนแลนด แอนด เฮาส จํากัด
ที่อยู :

เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส สาทร ชั้น 14 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท 0-2286-3484  โทรสาร 0-2286-3585, 0-2679-2150

4. ผูจัดจําหนาย : -

5. ผูดูแลสภาพคลอง (Market Maker) : -

6. ผูลงทุนรายใหญ (Participating Dealer) : -

7. ที่ปรึกษาการลงทุน : -

8. ที่ปรึกษากองทุน : -

9. ผูประกัน : -



10. ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) : -

11. คณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน : -

12. Prime Broker -

13. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน
สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :

ทั้งนี้ ใหเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไวในโครงการ หัวขอ “การรับซื้อคืนหนวยลงทุน”

สิทธิในการรับเงินปนผล :

กองทุนมีนโยบายจายเงินปนผล 

ทั้งนี้ เปนไปตาม หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน

สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :

ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด

ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน :

กรณีผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะไม
นับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวา 1 ใน 3 เวนแตกรณีที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงราย
เดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจํานวนที่ถืออยู

สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :

การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการจะตองไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวน
หนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม 

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัท
จัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน (Omnibus account) จะไมนับคะแนนเสียง
ของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

ทั้งนี้ในการขอมติผูถือหนวยลงทุนเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีการจัดการ บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวนโครงการ

สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืน และ/หรือ ไดรับทรัพยสินอื่นแทนเงิน เมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมี
การชําระบัญชีตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวน

สิทธิประโยชนอื่นๆ :

1. สิทธิในการจํานําหนวยลงทุน
ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนสามารถนําหนวยลงทุนไปจํานําไดตามกฎหมาย
2. สิทธิในการไดรับชําระคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิไดรับชําระคารับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น แทนเงินได ในกรณีที่กองทุนไมสามารถชําระคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไดตามที่กําหนดในเรื่อง “การชําระคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทน
เงิน”
3. สิทธิในการเปลี่ยนแปลงขอมูลของผูถือหนวยลงทุน
ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะแจงแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลที่ไดแจงไวเมื่อเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุนหรือเมื่อเปดบัญชีกองทุน ตองกรอกใบคํา
ขอแกไขขอมูลผูถือหนวย และยื่นใหแกบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนเพื่อแกไขขอมูล โดยผูถือหนวยลงทุนตองยื่นเอกสารประกอบ (ถามี) 



เพื่อใหนายทะเบียนดําเนินการแกไขขอมูลในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนหรือบัญชีกองทุนตอไป โดยผูถือหนวยลงทุนตองรับทราบและยินยอม
ที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบคําขอแกไขขอมูลผูถือหนวย
4. สิทธิในการไดรับประโยชนตาง ๆ ที่กองทุนจัดไวใหสําหรับผูถือหนวยลงทุน
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิในการไดรับขอมูลเกี่ยวกับกองทุน เชน รายงานประจําป รายงานทุกรอบ 6 เดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

-

ผูถือหนวยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไมเกินคาหนวยลงทุนที่ยังสงใชแกบริษัทจัดการกองทุนรวมไมครบ
การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไมวาในทอดใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวย
ลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกําหนดในขอผูกพันซึ่งลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวม
โดยชอบ
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจายผลประโยชนตอบแทน และคืนเงินทุนไดไมเกินไปกวาสวนของทุนของกองทุน
รวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบงชนิดของหนวยลงทุน สิทธิในการไดรับประโยชนตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผูถือหนวยลงทุน
แตละชนิดตองเปนไปตามขอกําหนดของหนวยลงทุนชนิดนั้น ๆ ดวย

14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :
- ระบบไรใบหนวยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :

บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน 
เปนสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน (Fund book) หรือรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อนุญาต หรือเห็นชอบได บริษัท
จัดการจะประกาศใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทําการ ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน โครงการจัดการจะใชระบบไรใบหนวยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการใหนายทะเบียนหนวย
ลงทุนทําการบันทึกชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามรายละเอียดใน “ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน” 
และ “ใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุน” เมื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนครบถวนแลว 

ในกรณีที่มีผูถือหนวยลงทุน 2 คน ถือหนวยลงทุนรวมกัน บริษัทจัดการจะจดแจงชื่อผูถือหนวยลงทุนเหลานั้น เปนผูใชสิทธิในฐานะผูสั่งซื้อ
หนวยลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุน 

14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน 
นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี” ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อหรือขายคืนหนวย
ลงทุน เพื่อเปนการยืนยันจํานวนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน และจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษีใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแตวันทําการถัดจากวันที่ปดการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 7 วันทําการ
นับแตวันถัดจากวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน ในชวงการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายหลัง
การเสนอขายครั้งแรก อนึ่งเอกสารหลักฐานตางๆ จะจัดสงโดยทางไปรษณีย หรือใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเปนผูมอบใหแลวแต
กรณี 

14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน 
1) หากผูถือหนวยลงทุนแสดงความประสงคขอรับเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนในรูปแบบสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน บริษัท
จัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ตามที่บริษัทจัดการกําหนด) จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ใหแกผูสั่งซื้อหนวย
ลงทุนภายในวันเดียวกันกับที่ไดรับคําขอเปดบัญชีกองทุน และ/หรือคําสั่งซื้อหนวยลงทุน และผูสั่งซื้อไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนครบถวน
แลว 
2) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะจดแจงชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนผูถือหนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตอเมื่อบริษัทจัดการไดรับ
ชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนถูกตองครบถวน และผูสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบรอยแลว 
3) ผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ที่จะตองนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน มาใหบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ตามที่
บริษัทจัดการกําหนด) บันทึกรายการซื้อขายหนวยลงทุนใหเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หนวยลงทุน มาบันทึกรายการใหเปนปจจุบันไดตั้งแตวันทําการถัดจากวันทํารายการซื้อขายหนวยลงทุน หรือตามที่บริษัทจัดการกําหนด 



โดยรายการที่ปรากฎในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจะถือวาถูกตอง เมื่อรายการดังกลาวตรงกันกับขอมูลที่บันทึกไวในระบบ
นายทะเบียนหนวยลงทุน 

อยางไรก็ตาม หากสมุดบัญชีแสดงสิทธิไมไดถูกบันทึกใหเปนปจจุบัน ใหถือเอาขอมูลที่บันทึกไวในระบบนายทะเบียนหนวยลงทุนเปน
รายการที่เปนปจจุบัน และถูกตอง 
4) ผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ตองปฏิบัติตามขอกําหนด และเงื่อนไขที่เกี่ยวของกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการ
กําหนด 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตใหผูถือหนวยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน เปนหนังสือรับรอง
สิทธิในหนวยลงทุนภายหลังไดหรือไมก็ได โดยใหเปนไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการใหมีการออกและจัดสง “รายงานการถือหนวยลงทุน” ใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยูในสมุด
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันทําการสุดทายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ทางไปรษณีย หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ตามความ
ประสงคของผูถือหนวยลงทุน อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ไมไดมีการจัดสงรายงานการถือหนวยลงทุน ใหผูถือหนวยลงทุนใชสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหนวยลงทุน ซึ่งไดรับการปรับปรุงรายการใหเปนปจจุบันแทนรายงานการถือหนวยลงทุนได 

นายทะเบียนหนวยลงทุนและ/หรือบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหนวยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเปนรายการที่
เปนปจจุบันและถูกตอง 

ในกรณีที่บัญชีกองทุนของผูถือหนวยลงทุนไมมีมูลคาคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไมมีการติดตอขอใชบริการเปนเวลานานติดตอกันเกิน 1 ป 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดบัญชีดังกลาวโดยไมตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมวาดวยเหตุใดๆ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา
ทําการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของ โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ จะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยในรูปแบบหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน หรือสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหนวยลงทุน และ/หรือรูปแบบอื่นใดที่จะมีการเปลี่ยนแปลง แกไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต เพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเทานั้น 
ตามความประสงคของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกและสงมอบ
เอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนในอนาคตได โดยไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ และบริษัทจัดการจะปดประกาศใหทราบลวงหนาไม
นอยกวา 5 วันทําการ ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และ/หรือสถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถใชอางอิงตอ
บริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดทําใบหนวยลงทุนมอบใหแกผูถือหนวยลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาใหมีการจายเงินปนผลของกองทุนรวมใด ใหบริษัทเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการจายเงินปนผล วัน
ปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล และอัตราเงินปนผลของกองทุนรวมดังกลาว ดวยวิธีการที่เหมาะสมดังตอไปนี้
(1)  เปดเผยขอมูลในลักษณะที่ผูลงทุนทั่วไปสามารถทราบได  เวนแตเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน
(2)  แจงผูดูแลผลประโยชน และผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน รวมถึงผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนชนิดไมระบุ
ชื่อผูถือเมื่อไดรับการรองขอ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุน ดวยวิธีการที่ตางกันสําหรับหนวยลงทุนที่ขายในชวงเวลาที่ตางกันได โดย
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. กอนดําเนินการจายเงินปนผลในแตละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑและวิธีการที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจํานวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บริษัท
จัดการจะไมนําเงินปนผลจํานวนดังกลาวไปใชเพื่อการอื่นใด นอกจากเพื่อประโยชนของหนวยลงทุนของกองทุนเปดนั้น

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน :



บริษัทจัดการจะชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินไดในกรณีที่บริษัทจัดการไม
สามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน หรือกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนตกลงรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสิน
อื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการไดรับมติพิเศษใหชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยสินอื่นแทนเงินได รวมถึงกรณีอื่นใดที่เปนไปตาม
ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด โดยบริษัทจัดการจะกําหนดขั้นตอนการดําเนินการตอไป ซึ่งขั้นตอนที่กําหนดตองสามารถปฏิบัติไดจริง
และเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนทุกราย

การชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน ณ เวลาที่กําหนด เทานั้น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกบุคคลที่เกี่ยวของอื่น ๆ (ถามี) : -

17. การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน : -
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑที่ออกตามมาตรา 125(5) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการใหสิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด ๆ แกผูถือ
หนวยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากไดกระทําตามขอกําหนดในขอผูกพันหรือตามกฎหมายแลว ใหถือวา
บริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหนวยลงทุน ในกรณีดังนี้ 
(ก) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนที่มิใชรายยอย และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผูถือหนวยลงทุนไม
เปนผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญ หรือผูมีเงินลงทุนสูง ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก 
(ข) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผู
ถือหนวยลงทุนไมเปนผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรือการจํานําหนวยลงทุน ดังนี้ 
1. หนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายใหผูถือหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเปนกองทุนรวมหุนระยะยาวที่
จัดตั้งขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
2. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
3. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการลงทุนของกองทุน
ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน และขอจํากัดในการใชสิทธิออกเสียง (ถามี) :

กรณีผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินดังกลาว เวนแตเปนกรณีกองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมีผูถือ
หนวยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจํานวนที่ถืออยู 

หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน:

เปนไปตามประกาศ

หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกลาว ใหเปนไปตามขอกําหนดในขอผูกพันระหวางผูถือ
หนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการเปนไปตามที่กาหนดไวในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 
และมาตรา 129/3 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535

การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวม หรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได
ดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวและมีผล
ผูกพันตามมติ
มติของผูถือหนวยลงทุนที่ใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมาย ใหถือวามตินั้นเสียไป
ในกรณีที่เปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวย
ลงทุน (มติของผูถือหนวยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไดไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งเขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
เวนแตกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน นอกจากจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
ขอมติ ผูถือหนวยลงทุนที่กําหนดไวในขอผูกพัน หรือที่กําหนดไวในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กําหนดในประกาศนี้แลว
ใหเปนไปตามหลักเกณฑเพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย
(1) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนไมเทากัน ตองไดรับ



มติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี 
(2) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือ มติพิเศษของ
จํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี 
(3) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของ จํานวนหนวย
ลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
วิธีการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน : -
การแกไขเพิ่มเติมสวนใดสวนหนึ่งของขอผูกพันที่เปนไปตามวิธีการที่กําหนดไวในขอผูกพัน และมีสาระสําคัญที่เปนไปตาม และไมขัดหรือ
แยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑที่ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกลาว ใหถือ
วาขอผูกพันสวนที่แกไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคูสัญญา
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ เรื่อง
ที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ใหรวมถึง
(ก) ขอกําหนดเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน 
(ข) ขอกําหนดเกี่ยวกับการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามขอ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ ทน. 19/2554 
(ค) ขอกําหนดเกี่ยวกับการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น 
(ง) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประกันตามขอ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกันและ
ขอกําหนดเกี่ยวกับ การแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน 
(จ) เรื่องที่ผูดูแลผลประโยชนเห็นวากระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในลักษณะ ดังตอไปนี้ ใหมีผลผูกพันเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยไมตองไดรับมติของผูถือ
หนวยลงทุน
(ก) เปนการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันใหมีสาระสําคัญสอดคลองกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แกไขเพิ่มเติม โดยไดรับมติโดยเสียงขางมาก
หรือมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน แลวแตกรณี หรือ 
(ข) ผูดูแลผลประโยชนแสดงความเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจําเปนหรือสมควร และไมกระทบตอสิทธิของผูถือ
หนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันไมวากรณีใด
ตองกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อ โดยบุคคลผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งประทับ
ตราบริษัท (ถามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอผูกพันเปดเผยไว ณ ที่ทําการและเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อใหผูถือ
หนวยลงทุนสามารถตรวจดูได รวมทั้งจัดสงสรุปการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน พรอมทั้งเหตุผลและความจําเปนใหผูถือหนวยลงทุน พรอมกับ
การสงรายงานประจําปของกองทุนรวม

18. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่บริษัทจัดการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการทั่วไปและการฝาฝนหรือการไม
ปฏิบัตินั้นกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผูลงทุน บริษัทจัดการจะแกไขเยียวยาความเสียหายโดยไมชักขา โดยในกรณีที่เกิดขอ
พิพาทระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูลงทุน บริษัทจัดการยินยอมใหนําขอพิพาทเขาสูการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

19. การเลิกกองทุนรวม
เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

ใหกองทุนรวมดําเนินการเลิกกองทุนรวมเปดเมื่อปรากฏกรณีดังตอไปนี้ 
1. หากปรากฎวากองทุนมีจํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทําการใด 
2. หากปรากฎวามีการขายคืนหนวยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ แตไมรวมถึงกรณีที่เปนการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุน
รวมตลาดเงิน กองทุนรวมหนวยลงทุน กองทุนรวมฟดเดอร กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทีเอฟ 
1) มีการขายคืนหนวยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
2) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนในหนวยลงทุนในชวงระยะเวลา 5 วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกัน คิดเปนจํานวนเกินกวา 2 
ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
ความใน (22.1.2) วรรคหนึ่ง มิใหนามาใชบังคับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสม
ผลวาการเลิกกองทุนรวมจะไมเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยู เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพยสินคงเหลือที่มีคุณภาพและมี
สภาพคลองอยางเพียงพอ และผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยูจะไมไดรับผลกระทบจากการขายคืนนั้น 
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการ ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถนําเงินไปลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น 



เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุนตามที่ระบุในโครงการและหรือกรณีกองทุนมีขนาดกองทุนลดลงเหลือนอยจนไมเหมาะสมกับคาใช
จายในการบริหารกองทุนตอไป และบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุนเปดนั้น 
4. เมื่อสํานักงานมีคําสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
5. เมื่อการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมเปนอันสิ้นสุดลงตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผูลงทุน
ทั่วไปและเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย และการเขาทําสัญญารับจัดการกองทุนสวนบุคคล
6. เมื่อสํานักงานมีคําสั่งเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑการ
จัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย 
7. เมื่อเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข 
และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุน
สวนบุคคล

การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

1.  กรณีกองทุนเปด เมื่อปรากฏเหตุใหเลิกกองทุนตามขอ 29 ของประกาศที่ ทน. 11/2564 ใหบริษัทจัดการดําเนินการ ดังนี้ 

1.1  ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยตั้งแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน

1.2  แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี้

1.2.1  แจงผูถือหนวยที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยโดยชองทางใด ๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยได

1.2.2  แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน

1.2.3  แจงสํานักงาน ก.ล.ต. ผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน ก.ล.ต.

1.3  จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเปดดังกลาวภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน เพื่อรวบรวมเงินเทาที่
สามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยใหผูถือหนวยโดยอัตโนมัติ

1.4  ชําระคาขายคืนหนวยตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมไดตามขอ 1.3 ใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุให
เลิกกองทุน และเมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยแลวใหถือวาเปนการเลิกกองทุนเปดนั้น

2.  กรณีเปนการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา1 ใหบริษัท
จัดการดําเนินการดังนี้

การดําเนินการ ระยะเวลา
ดําเนินการ

2.1 แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบ

2.1.1 แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน

2.1.2 แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน ก.ล.ต.

2.1.3 แจงตลาดหลักทรัพยในกรณีที่หนวยของกองทุนนั้นเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

≥ 5 วันทําการ
กอนวันเลิก

กองทุน

2.2 ดําเนินการดวยวิธีการใด ๆ ใหผูถือหนวยและผูลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกลาว 
≥ 5 วันทําการ
กอนวันเลิก

กองทุน



2.3 จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝาก
ประเภทออมทรัพย และตั๋วสัญญาใชเงินที่มีกําหนดระยะเวลา ใชเงินคืนเมื่อทวงถาม

ใหเสร็จสิ้นกอน
วันเลิกกองทุนการดําเนินการ ระยะเวลา
ดําเนินการ

1 ไมใชกับกองทุนสําหรับผูลงทุนในตางประเทศ

20. การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน

เมื่อเลิกโครงการแลวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ เวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน จะพิจารณาแกไข เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มเติมประกาศ กําหนด สั่งการเห็นชอบ และ/หรือผอนผัน เปนอยางอื่น 
(1) บริษัทจัดการจะจัดใหมีการชําระบัญชี โดยจะแตงตั้งผูชําระบัญชีที่สํานักงาน เห็นชอบ เพื่อดําเนินการคํานวณ รวบรวมทรัพยสิน จัดทํา
บัญชี ชําระหนี้สิน จําหนายและแจกจายทรัพยสินแกผูถือหนวยลงทุน รวมทั้ง ทําการอยางอื่นตามแตจําเปนเพื่อชําระบัญชีของกองทุนให
เสร็จสิ้น โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด สั่งการ ผอนผัน และ/หรือเห็นชอบ 

(2) เมื่อชําระคาใชจาย คาธรรมเนียม คาภาระติดพัน เงินคาตอบแทนในการชําระบัญชี และหนี้สินทั้งหมดของกองทุนเสร็จสิ้น ผูชําระบัญชี
จะดําเนินการเฉลี่ยคืนเงินใหแกผูถือหนวยลงทุน ตามมูลคาทรัพยสินสุทธิเทาที่คงเหลืออยูตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยูใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันเลิกกองทุนรวม 

(3) ในกรณีที่เจาหนี้ของกองทุนไมไดยื่นคําทวงหนี้แกผูชําระบัญชี หรือผูถือหนวยลงทุนไมมารับเงินหรือทรัพยสิน หรือไมยื่นเช็คตอธนาคาร
เพื่อใหใชเงินตามเช็คที่ไดรับเนื่องจากการแจกจายทรัพยสินใหแกผูถือหนวยลงทุน ผูชําระบัญชีจะดําเนินการวางเงินตามจํานวนหนี้หรือ
จํานวนเงินตามเช็ค หรือวางทรัพยสินอื่น ซึ่งไดหักคาฤชาธรรมเนียมและคาใชจายเกี่ยวกับการวางเงินหรือทรัพยสินดังกลาวแลว รวมทั้งวาง
เงินประกันคาฤชาธรรมเนียมไว ณ สํานักงานวางทรัพยตามกฎหมาย กฎขอบังคับ และระเบียบเกี่ยวกับการวางทรัพย และจะแจงเปน
หนังสือใหเจาหนี้ หรือผูถือหนวยลงทุน ซึ่งมีชื่อปรากฏในบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวมทราบถึงการวางเงินหรือทรัพยสินดัง
กลาวโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีอื่นที่มีหลักฐานการตอบรับ อีกทั้งยังจะดําเนินการใดๆ ตามความจําเปนเพื่อให
สํานักงาน เปนผูมีสิทธิถอนเงินหรือทรัพยสินที่วางไว ซึ่งเจาหนี้หรือผูถือหนวยลงทุนมิไดเรียกเอาภายใน 10 ป นับแตวันถัดจากวันที่ไดรับ 
คําบอกกลาวการวางเงินหรือทรัพยสินในฐานะที่เปนทรัพยสินคงคางของกองทุนรวม 

(4) ผูชําระบัญชีจะตองชําระบัญชีใหเสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันเลิกกองทุนรวม และเมื่อชําระบัญชีเสร็จสิ้นแลว ผูชําระ
บัญชีจะทําการยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพรอมทั้งจัดสงรายงานผลการชําระบัญชีตามแบบที่สํานักงาน ประกาศกําหนด ภายใน 30 
วันนับตั้งแตวันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ้น เวนแตในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมมารับเงินหรือทรัพยสิน หรือไมยื่นเช็คแกธนาคารเพื่อใหใช
เงินตามเช็คที่ไดรับเนื่องจากการแจกจายทรัพยสินใหแกผูถือหนวยลงทุน ผูชําระบัญชีสามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมไดเมื่อพน
กําหนด 6 เดือนนับตั้งแตวันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ้น เวนแตมีเหตุผลจําเปนและสมควรโดยตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ดวย 
และหากปรากฏวายังมีทรัพยสินคงคางอยู ผูชําระบัญชีจะจัดการโอนทรัพยสินดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผานการแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหนึ่งของขอผูกพัน
ระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม


