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1. บรษิทัจดัการ :  

ชื�อ : บรษัิท หลักทรัพยจ์ัดการกองทนุแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากัด  

ที1อยู ่(ภาษาไทย) : เลขที� 11 อาคารควิเฮา้ส ์สาทร  

ชั $น 14 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศัพท ์0 2286 3484 , 0 2679 2155 โทรสาร 0 2286 3585 , 0 2679 2150  

ที1อยู ่(ภาษาองักฤษ) : 11 Q.House Sathon Bldg. Fl.14 South Sathon Rd.,  

Thungmahamek, Sathon, Bangkok 10120  

Tel. 0 2286 3484, 0 2679 2155 Fax. 0 2286 3585, 0 2679 2150  

สทิธ ิหนา้ที1 และความรบัผดิชอบ :  

ในการจัดการกองทนุบรษัิทจัดการมสีทิธ ิหนา้ที� และความรับผดิชอบในการดําเนนิการดังต่อไปนี$  

(1) การบรหิารกองทนุรวม  

(1.1) ยื�นคําขอจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิ ซึ�งเป็นเงนิไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนต่อสํานักงาน 
ภายใน 15 วันทําการนับแตวั่นปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุตอ่ประชาชนครั $งแรก  

(1.2) จัดการกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามที�ระบุไวใ้นโครงการจัดการที�ไดร้ับอนุมัตจิากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ตลอดจนขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการอย่างเคร่งครัด  

(1.3) นําเงนิของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพยส์นิต่างๆ และซื$อขาย จําหน่ายสั�งโอน เปลี�ยนแปลง 
เพิ�มเตมิหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิที�ลงทุนไวต้ามที�บรษัิทจัดการเห็นสมควรโดยลงทุนภายใตห้ลักเกณฑข์องกฎหมาย 
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นโยบายการลงทุนของคณะกรรมการการ
ลงทนุ และตามวัตถปุระสงคแ์ละนโยบายการลงทนุของโครงการที�ไดร้ับอนุมัตจิากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(1.4) ดําเนนิการเพิ�มจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายแลว้ หรอืยกเลกิหน่วยลงทนุที�รับซื$อคนื  

(1.5) ดําเนนิการเพิ�มจํานวนเงนิทนุจดทะเบยีนของกองทนุรวม ตามวธิกีารที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(1.6) สงวนสทิธทิี�จะปฏเิสธ ระงับ หรอืหยดุการสั�งซื$อ ขายคนืหรอืสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุตามที�ระบุไวใ้นโครงการ  

(1.7) สงวนสทิธทิี�จะเลื�อนกําหนดการชําระเงนิคา่รับซื$อคนืหน่วยลงทนุ ตามที�ระบไุวใ้นโครงการ  

(1.8) สงวนสทิธทิี�จะรับชําระหนี$เพื�อกองทุนดว้ยทรัพยส์นิอื�นแทนการชําระหนี$ดว้ยเงนิโอนตามตราสารแห่งหนี$ตามที�
ระบไุวใ้นโครงการ  

(1.9) สงวนสทิธทิี�จะชําระค่ารับซื$อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื�นแทนเงนิไดต้ามหลักเกณฑ์และ
วธิกีารที�สมาคมกําหนด  

(1.10) สงวนสทิธทิี�จะละเวน้ไม่ปฏบิัตติามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน เมื�อบรษัิทจัดการ และ/หรอื ผูจ้ัดการกองทุนมเีหตุ
อันสมควรเชื�อไดว้่ามตดัิงกล่าว ขัด ฝ่าฝืน กฎระเบยีบ ขอ้บังคับ ประกาศ ของสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
หน่วยงานอื�นใดที�มอํีานาจตามกฎหมาย  

(1.11) เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในที�ประชมุผูถ้อืหุน้ของกจิการที�กองทนุถอืหุน้หรอืหลักทรัพยอ์ยูเ่ทา่ที�จําเป็น 
เพื�อรักษาประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ และเป็นไปตามแนวนโยบายที�คณะกรรมการการลงทนุเป็นผูกํ้าหนด  



(1.12) เปลี�ยนแปลง หรอืแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการจัดการกองทุน หรอืวธิจีัดการกองทุนตามที�ระบุไวใ้นโครงการภายใต ้
หัวขอ้ “วธิกีารแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ”  

(1.13) กระทํานติกิรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ�งบรษัิทจัดการมอํีานาจกระทําไดภ้ายในขอบเขตของกฎหมาย 
(1.14) ปฏบิัตกิารอื�นๆ เพื�อใหบ้รรลุซึ�งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไวซ้ึ�งผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน
ภายใตข้อบเขต หนา้ที� และความรับผดิชอบของบรษัิทจัดการ ทั $งนี$ จะตอ้งไม่ขัดต่อพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ทั$งที�มอียูใ่นปัจจุบันและที�จะแกไ้ขเพิ�มเตมิในอนาคต  

(1.15) ดําเนนิการเลกิกองทนุตามที�ระบุไวใ้นโครงการ  

(1.16) จัดใหม้กีารชําระบัญช ีตามที�ระบไุวใ้นโครงการภายใตห้ัวขอ้ “การชําระบัญชกีองทนุรวม และวธิกีารเฉลี�ยเงนิคนื
ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเมื�อเลกิโครงการ”  

(1.17) ปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามรายละเอยีดโครงการ และตามกฎหมาย ก.ล.ต. โดยเคร่งครัด  

(2) การรบัและจา่ยเงนิของกองทุน  

(2.1) จัดใหม้กีารรับและจ่ายคา่ธรรมเนียม คา่ใชจ้่าย หรอืเงนิตอบแทนอื�นใดจากและใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุและกองทุน 
ใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงคข์องการจัดการของกองทนุตามที�กําหนดไวใ้นหัวขอ้ “คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที�เรยีกเก็บ
จากผูส้ั�ง ซื$อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุรวม”  

(2.2) ไดร้ับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื�นๆ ตามที�กําหนดไวใ้นหัวขอ้ “ค่าธรรมเนียมและ
คา่ใชจ้่ายที�เรยีกเก็บจากผูส้ั�งซื$อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุรวม”  

(3) การแตง่ต ั;งบคุคลที1เกี1ยวขอ้งเพื1อการจดัการกองทุน  

(3.1) จัดใหม้ผูีดู้แลผลประโยชน์กองทุนซึ�งมคีุณสมบัตติามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยคุณสมบัตขิองผูดู้แล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถงึการเปลี�ยนตัวผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั $งผูดู้แลผลประโยชน์อื�น
แทนตามเงื�อนไขในการเปลี�ยนตัวผูดู้แลผลประโยชน์ที�กําหนดไวใ้นหัวขอ้ “เงื�อนไขการเปลี�ยนผูดู้แลผลประโยชน์” 
ทั$งนี$ โดยไดร้ับอนุญาตจากสํานักงาน กอ่น  

(3.2) แต่งตั $งผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อคนืภายใตห้ลักเกณฑ ์เงื�อนไข และวธิกีารที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด  

(3.3) จัดใหม้ผีูส้อบบัญชขีองกองทนุที�มคีณุสมบัต ิและไมม่ลัีกษณะตอ้งหา้มตามประกาศสํานักงาน ว่าดว้ยการใหค้วาม
เห็นชอบผูส้อบบัญชขีองบรษัิทหลักทรัพยแ์ละบรษัิทเงนิทนุหลักทรัพย ์ 

(3.4) แตง่ตั $งผูช้ําระบัญชกีองทนุเมื�อยตุหิรอืเลกิกองทนุ ทั $งนี$โดยความเห็นชอบของสํานักงานก่อน  

(3.5) แตง่ตั $งและถอดถอนนายทะเบยีนหน่วยลงทนุของกองทนุตามที�บรษัิทจัดการเห็นสมควร  

(3.6) แตง่ตั $งบคุคลใดๆ เพื�อมาปฏบัิตหินา้ที�ใหแ้กก่องทนุ ทั$งนี$ตามที�บรษัิทจัดการเห็นสมควร  

(4) การขายและรบัซื;อคนืหนว่ยลงทุน และงานทะเบยีนหนว่ยลงทนุ  

(4.1) จัดใหม้ใีบคําขอเปิดบัญชกีองทุน คําสั�งซื$อหน่วยลงทุน หรอืคําสั�งขายคนืหน่วยลงทุนซึ�งมลีักษณะเป็นไปตามที�
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

(4.2) ขายและรับซื$อคนืหน่วยลงทุนตามวธิกีารที�ระบุไวใ้นโครงการภายใตหั้วขอ้ “การเสนอขายหน่วยลงทุนครั $งแรก”, 
“การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั$งแรก” และ “การรับซื$อคนืหน่วยลงทนุ”  

(4.3) จัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธีการที�กําหนดในหัวขอ้ “การเสนอขายหน่วยลงทุนครั $งแรก” และ “การเสนอขาย
ภายหลังการเสนอขายครั $งแรก”  



(4.4) จัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนที�จะรับซื$อคนืจากผูถ้ือหน่วยตามสว่นในหัวขอ้ “การเลื�อนกําหนดการชําระเงนิค่า
ขายคนืหน่วยลงทนุ” แกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ หรอื “การไมข่ายหรอืไมร่ับซื$อคนืหน่วยลงทุนตามคําสั�งซื$อหรอืขายคนืหน่วย
ลงทุนที�ไดร้ับไวแ้ลว้ หรอืการหยุดรับคําสั�งซื$อหรือคําสั�งขายคนืหน่วยลงทุน" หรอื “การชําระค่ารับซื$อคนืหน่วยลงทุน
ดว้ยหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอื�นแทนเงนิ”  

(4.5) ยกเลกิจํานวนหน่วยลงทนุที�รับซื$อคนื ซึ�งไดร้ับการจัดสรรแลว้  

(4.6) ชดเชยราคาตามหัวขอ้ “หลักเกณฑแ์ละวธิกีารดําเนนิการในกรณีที�มูลคา่หน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง”  

(4.7) ปิดบัญชกีองทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุที�มไิดทํ้าการซื$อขายหน่วยลงทนุและไม่มหีน่วยลงทุนตามที�ระบุไวใ้นหัวขอ้ 
“การรับซื$อคนืหน่วยลงทนุ” คงเหลอือยูใ่นบัญช ี 

(5) การดําเนนิการอื1นๆ  

(5.1) จัดใหม้กีารฝากทรัพยส์นิของกองทนุไวกั้บผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุ  

(5.2) จัดใหม้แีละเก็บรักษาไวซ้ึ�งทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารที�สํานักงาน ประกาศกําหนด  

(5.3) จัดทํารายงานทุกรอบปีบัญชเีพื�อแสดงขอ้มูลเกี�ยวกับกองทุนของรอบปีบัญช ีและสง่รายงานดังกล่าวใหแ้ก่ผูถ้ือ
หน่วยลงทุนที�มีชื�ออยู่ในทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุน และสํานักงาน ภายใน 3 เดอืนนับแต่วันสิ$นปีบัญช ีหรือภายใน 4 
เดอืนนับตั$งแตวั่นถัดจากวันสิ$นปีบัญช ีในกรณีที�บรษัิทจัดการเลอืกจัดทําและสง่รายงานตามขอ้ (5.4) ตามปีปฏทินิ และ
บรษัิทจัดการจะจัดใหม้รีายงานของรอบระยะเวลาลา่สดุไว ้ณ ที�ทําการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซื$อคนื (ถา้ม)ี เพื�อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูดแ้ละจัดทําสําเนาใหเ้มื�อผูถ้อืหน่วยลงทนุรอ้งขอ  

ทั$งนี$ บรษัิทจัดการสงวนสทิธิที�จะเผยแพร่รายงานทุกรอบปีบัญชเีพื�อแสดงขอ้มูลเกี�ยวกับกองทุนของรอบปีบัญชี
ดังกล่าวบนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ http://www.lhfund.co.th และ/หรอืชอ่งทางอื�นใดที�สํานักงานประกาศกําหนด
เพิ�มเตมิในอนาคต และใหถ้ือว่าไดร้ับความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษัิทจัดการจะประกาศใหท้ราบ
ลว่งหนา้  

(5.4) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบัญชหีรือปีปฏทินิเพื�อแสดงขอ้มูลเกี�ยวกับกองทุนของรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนนั$น และส่งรายงานดังกล่าวใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที�มีชื�ออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนและ
สํานักงาน ภายใน 2 เดอืน นับตั $งแต่วันถัดจากสิ$นรอบระยะเวลา 6 เดอืนดังกล่าว หรอืเมื�อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ และ
บรษัิทจัดการจะจัดใหม้รีายงานของรอบระยะเวลาลา่สดุไว ้ณ ที�ทําการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซื$อคนื (ถา้ม)ี เพื�อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูไดแ้ละจัดทําสําเนาใหเ้มื�อผูถ้ือหน่วยลงทนุรอ้งขอ ในกรณี
ที�บรษัิทจัดการเลอืกจัดทําและส่งรายงานดังกล่าวตามรอบปีบัญช ีบรษัิทจัดการจะไดร้ับยกเวน้ไม่ตอ้งจัดทําและส่ง
รายงานดังกลา่วในรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลังสําหรับปีบัญชนัี$น  

ทั$งนี$ บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิี�จะเผยแพร่รายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบัญชหีรือปีปฏทินิเพื�อแสดง
ขอ้มูลเกี�ยวกับกองทุนของรอบระยะเวลา 6 เดอืนนั$น บนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ http://www.lhfund.co.th และ/
หรอืชอ่งทางอื�นใดที�สํานักงานประกาศกําหนดเพิ�มเตมิในอนาคต และใหถ้อืวา่ไดร้ับความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุน
แลว้ โดยบรษัิทจัดการจะประกาศใหท้ราบลว่งหนา้  

(5.5) จัดทําหนังสอืชี$ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชเีพื�อแสดงขอ้มูลเกี�ยวกับกองทุน ณ วันสิ$นปีบัญชแีละส่งใหแ้ก่สํานักงาน 
ภายใน 60 วันนับตั $งแตวั่นถัดจากวันสิ$นปีบัญชนัี$น  

(5.6) แจง้การแกไ้ขเพิ�มเตมิขอ้มูลที�ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ ยกเวน้การเพิ�มจํานวนเงนิทุนจดทะเบียนและการแกไ้ข
เพิ�มเตมิจํานวนและมลูค่าหน่วยลงทนุที�ขายไดแ้ลว้ทั$งหมดของกองทนุใหแ้กสํ่านักงาน ทราบภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที�ไดแ้กไ้ขเพิ�มเตมินั$น  

(5.7) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิ เป็นกองทุนต่อสํานักงาน โดยเสยีค่าธรรมเนียมตามอัตรา
ที�สํานักงาน กําหนดในกรณีที�หลักฐานดังกลา่วสญูหายหรอืถกูทําลาย  

(5.8) จัดทํารายงานการซื$อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื�นเพื�อการลงทุนของกองทุนเป็นรายวัน และจัดใหผู้ดู้แล
ผลประโยชนภ์ายในทกุสิ$นวันทําการนั$น  



(5.9) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดสง่ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในทุกสิ$นวันทําการ
นั$น  

(5.10) จัดทํารายงานอัตราสว่นการลงทนุในหลักทรัพย ์และ/หรอื ทรัพยส์นิที�มมีลูค่าเกนิอัตราสว่นที�สํานักงาน กําหนด 
ในกรณีที�มไิดเ้กดิจากการลงทุนหรอืไดห้ลักทรัพยม์าเพิ�มเตมิตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารที�สํานักงาน กําหนด และจัดสง่
ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันที�ไดม้าซึ�งหลักทรัพย ์และ/หรอื ทรัพยส์นินั$นมมีูลค่าเกนิ
อัตราที�กําหนด  

(5.11) จัดการรับซื$อคนืหน่วยลงทุนทั$งหมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนรายใดในกรณีที�ผูถ้ือหน่วยลงทุนนั$นๆ ขายคนืหน่วย
ลงทนุเกนิกวา่จํานวนหน่วยลงทนุหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทนุตามที�ระบุไวใ้นหัวขอ้ “การรับซื$อคนืหน่วย
ลงทนุ”  

(5.12) กําหนดราคาที�เป็นธรรมของหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิของกองทุน ดว้ยความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์
เพื�อใชใ้นการคํานวณทรัพยส์นิสทุธขิองกองทุน ในกรณีที�บรษัิทจัดการสามารถแสดงใหเ้ห็นไดว่้า วธิกีารคํานวณมูลคา่
ทรัพยส์นิของกองทุนตามที�กําหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคม ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะที�
คํานวณมลูคา่  

(5.13) ดูแลตดิตาม และรักษาสทิธขิองกองทุน รวมถงึการดําเนนิการฟ้องรอ้ง บังคับคด ีหรอืฟ้องรอ้งเรยีกค่าสนิไหม
ทดแทนความเสยีหาย ทั$งนี$เพื�อประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

(5.14) ขอความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชนใ์นการดําเนนิการรับชําระหนี$เพื�อกองทนุรวมดว้ยทรัพยส์นิอื�น  

(5.15) จัดทําบัญชแีสดงการลงทนุของกองทนุไวโ้ดยถูกตอ้งครบถว้น  

(5.16) จัดทําและจัดสง่รายงานตามที�สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

(5.17) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยรับซื$อคืนหน่วยลงทุนตามที�ระบุไวใ้นหัวขอ้ “วิธีการคํานวณ 
กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ ์
และวธิกีารดําเนนิการในกรณีที�มลูคา่หน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง”  

(5.18) สั�งผูดู้แลผลประโยชน์ใหส้่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพยต์ลอดจนชําระราคาค่า
หลักทรัพย ์และเบกิจ่ายเงนิของกองทุนสําหรับค่าใชจ้่ายในการดําเนนิงานของกองทุน ตามหัวขอ้ “ค่าธรรมเนียมและ
คา่ใชจ้่ายที�เรยีกเก็บจากกองทนุ”  

(5.19) หนา้ที�อื�นใดตามที�สํานักงาน กําหนด  

บรษัิทจัดการกองทนุรวมมหีนา้ที�ปฏบัิตติามขอ้ผูกพัน โครงการจัดการกองทนุรวม กฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืคําสั�งที�ออกโดยอาศัยอํานาจแหง่กฎหมายดังกล่าว ทั$งนี$ ในกรณีที�ขอ้กําหนดใน
ขอ้ผูกพันหรอืโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแยง้กับหลักเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคําสั�งดังกล่าว หาก
บรษัิทจัดการกองทุนไดด้ําเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคําสั�งนั$น ใหถ้อืว่าบรษัิทจัดการกองทุนได ้
ปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามขอ้ผูกพันหรอืโครงการจัดการกองทนุรวมแลว้  

เงื1อนไขการเปลี1ยนบรษิทัจดัการ :  

กองทุนรวมอาจเปลี�ยนบรษัิทจัดการไดเ้มื�อเกดิกรณีใดกรณีหนึ�งดังต่อไปนี$ และเมื�อไดร้ับการอนุมัต ิหรอืเห็นชอบจาก
สํานักงาน  

(1) เมื�อสิ$นสดุระยะเวลา และ/หรอืเงื�อนไขที�กําหนดไวใ้นโครงการ  

(2) ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงนโยบาย วธิีการในการจัดการ การดําเนินงาน การบรหิารจัดการกองทุนหรือมีการ
เปลี�ยนแปลงโครงสรา้งผูถ้ือหน่วยลงทุน หรอืกรณีอื�นใดอันจะมีผลใหบ้รษัิทจัดการไม่ประสงคท์ี�จะปฏบิัตหินา้ที�ต่อไป 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการไม่รับหนา้ที�ในการจัดการกองทุนต่อไป ทั $งนี$บรษัิทจัดการจะตอ้งแจง้ต่อผูถ้ือหน่วย
ลงทุนล่วงหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงคจ์ะรับหนา้ที�ต่อไป(ลาออก) โดยที�ประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้ง
ดําเนินการจัดหาบริษัทจัดการรายใหม่ที�มีคุณสมบัตคิรบถว้นตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงาน และไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงาน เพื�อทําหนา้ที�จัดการกองทุน
ตามที�ระบไุวใ้นโครงการแทนบรษัิทจัดการภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 90 วันนับจากวันที�ไดร้ับแจง้จากบรษัิทจัดการ  



ในการเปลี�ยนตัวบรษัิทจัดการหากเป็นกรณีที�กฎหมายกําหนดใหต้อ้งไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก็ใหด้ําเนนิการ
ขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน โดยบรษัิทจัดการจะปฏบิัตหินา้ที�ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั $งบรษัิทจัดการรายใหม่ 
อย่างไรก็ด ีหากเป็นกรณีที�บรษัิทจัดการไดทํ้าการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็นบรษัิทจัดการตามขอ้ (2) ขา้งตน้นี$
จนครบถว้น แตก่องทนุ และ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ และ/หรอืคณะกรรมการลงทุนไม่สามารถจัดหาบรษัิทจัดการกองทุน
รวมอื�นใดมารับหนา้ที�ไดภ้ายใน 180 วันนับแต่วันที�บรษัิทจัดการไดทํ้าการบอกกล่าว บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิี�จะเลกิ
โครงการ โดยถอืวา่การดําเนนิการดังกลา่วไดร้ับความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุทุกรายแลว้  

ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนบรษัิทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั�งของสํานักงาน หรอืโดยเหตุอื�นใดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 บรษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งดําเนนิการตามที�จําเป็นเพื�อใหบ้รษัิทจัดการ
กองทุนรวมรายใหม่เขา้ทําหนา้ที�ต่อไปได ้ซึ�งรวมถงึการสง่มอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ใหแ้กบ่รษัิทจัดการกองทุนรวม
รายใหม ่ 

2. ผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ชื�อ : ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากัด (มหาชน)  

ที�อยู ่: อาคาร จ ีทาวเวอร ์แกรนด ์พระราม 9 ชั $น 17 ฝั�งปีกเหนือ (North Wing)  

เลขที� 9 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพ 10310  

โทรศัพท ์02-128-2331-6  

โทรสาร 02-128-2401-4  

สทิธ ิหนา้ที1 และความรบัผดิชอบ :  

(1) สทิธขิองผูด้แูลผลประโยชน ์ 

(1.1) ไดร้ับคา่ตอบแทนจากการทําหนา้ที�เป็นผูดู้แลผลประโยชนต์ามที�กําหนดไว ้ 

(1.2) บอกเลกิสัญญาแต่งตั $ง ตามเงื�อนไขที�กําหนดไวใ้นสัญญาดังกล่าว ทั $งนี$ โดยไดร้ับ ความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) หนา้ที1และความรบัผดิชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์ 

(2.1) ดูแลใหบ้ริษัทจัดการปฏิบัติตามหนา้ที�และความรับผิดชอบใหเ้ป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนภายใต ้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย ์และประกาศสํานักงาน ที�ออกตามพระราชบัญญัตดัิงกล่าว หรอืประกาศและคําสั�งต่างๆ ทั $งที�มอียูใ่นปัจจุบัน
และที�แกไ้ขเพิ�มเตมิ ที�กําหนดใหเ้ป็นหนา้ที�ของบรษัิทจัดการโดยเคร่งครัด  

(2.2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สนิของกองทุนโดยแยกทรัพย์สนิของกองทุนออกจากทรัพย์สนิของผูดู้แล
ผลประโยชน์และทรัพยส์นิของลูกคา้อื�นจนกว่าจะจดทะเบยีนยกเลกิกองทุน พรอ้มทั$งดูแลใหก้ารเบกิจ่ายของกองทุน
เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นโครงการ โดยตอ้งเก็บรักษาหรอืฝากไวอ้ย่างปลอดภัยที�ผูดู้แลผลประโยชน์ หรอืบรษัิทศูนยร์ับ
ฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด หรอืธนาคารแหง่ประเทศไทย เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาตหรอืตกลงเป็นอย่าง
อื�น ทั$งนี$หากมกีารเปลี�ยนแปลงสถานที�เก็บรักษาทรัพยส์นิ ตอ้งไดร้ับความยนิยอมจากบรษัิทจัดการ รับเงนิตา่งๆ  

ที�กองทนุจะพงึไดร้ับจากการจัดตั $งและดําเนนิงานของกองทนุ เชน่ เงนิจองซื$อหน่วยลงทนุ เงนิปันผล และดอกเบี$ยจาก
หลักทรัพย ์เงนิไดจ้ากการจําหน่ายหรอืเวนคนืหลักทรัพย ์และเงนิอื�นใดของกองทนุและนําเขา้ไวใ้นบัญชเีงนิฝาก และ/
หรอื บัญชทีรัพยส์นิของกองทนุ  

(2.3) จัดใหม้ีการรับมอบ เปลี�ยนแปลง จําหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ�งเป็นทรัพย์สนิของกองทุน
ตลอดจนรับชําระหรอืชําระราคาคา่หลักทรัพยดั์งกล่าว ตามคําสั�งของบรษัิทจัดการเมื�อเห็นวา่หลักฐานถกูตอ้งแลว้  

(2.4) รับรองความถูกตอ้งในจํานวนหน่วยลงทุนที�เพิ�มขึ$นจากการออกหน่วยลงทุนใหกั้บผูส้ั�งซื$อหน่วยลงทุนหรือผูถ้ือ
หน่วยลงทุน ตามจํานวนเงนิที�บรษัิทจัดการโอนเขา้บัญชสีั�งซื$อหน่วยลงทุนของกองทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที�ถูก
ยกเลกิจากการขายคนืของ ผูถ้อืหน่วยลงทนุในแตล่ะวันทําการซื$อขายหน่วยลงทนุตามคําสั�งของบรษัิทจัดการ  



(2.5) ใหค้วามเห็นชอบแกบ่รษัิทจัดการในการที�บรษัิทจัดการเลื�อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ือ
หน่วยลงทุนที�ไดม้ีคําสั�งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเนื�องจากมีเหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถ จําหน่าย จ่าย โอน
หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ ของกองทนุไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

(2.6) ใหค้วามเห็นชอบแก่บรษัิทจัดการในการที�บรษัิทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื$อคนืหน่วยลงทุนตามคําสั�งซื$อหรือ
คําสั�งขายคนืหน่วยลงทุนที�ไดร้ับไวแ้ลว้ หรอืหยุดรับคําสั�งซื$อหรอืคําสั�งขายคนืหน่วยลงทุน หากเห็นว่ามเีหตจํุาเป็นทํา
ใหไ้ม่สามารถ จําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิของกองทุนไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถคํานวณ
มลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตจํุาเป็นอื�นใดเพื�อคุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ  

(2.7) ใหค้วามเห็นชอบแกบ่รษัิทจัดการในกรณีที�บรษัิทจัดการชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ
อื�นแทนเงนิ ในกรณีที�กองทนุไม่สามารถชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุได ้และผูถ้อืหน่วยลงทุน
ที�สั�งขายคนืหน่วยลงทุนตกลงที�จะรับชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอื�นแทนเงนิ ทั$งนี$ ตาม
หลักเกณฑแ์ละวธิกีารที�สมาคมกําหนด  

(2.8) ใหค้วามเห็นชอบราคาที�เป็นธรรมของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทุนในกรณีที�บรษัิทจัดการสามารถแสดง
ใหเ้ห็นวา่การคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุตามที�กฎหมาย ก.ล.ต. หรอืประกาศสมาคมไมเ่หมาะสมกับสภาวการณ์
ในขณะคํานวณมลูคา่ดังกลา่ว  

(2.9) ใหค้วามเห็นชอบแกบ่รษัิทจัดการในการรับชําระหนี$เพื�อกองทุนดว้ยทรัพยส์นิอื�นที�มใิช่หลักประกันแทนการชําระ
หนี$ดว้ยเงนิโอนตามตราสารแหง่หนี$  

(2.10) ใหค้วามเห็นเกี�ยวกับการจัดการกองทนุของบรษัิทจัดการ เพื�อประกอบกับขอ้มูลอื�นๆ ที�บรษัิทจัดการเป็นผูจ้ัดหา
ในการจัดทํารายงานดังนี$  

1) รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบัญชหีรอืปีปฏทินิ โดยสง่ใหบ้รษัิทจัดการภายใน 30 วันนับตั $งแต่วันถัด
จากวันสิ$นรอบระยะเวลาหกเดอืนดังกลา่ว  

2) รายงานทกุรอบปีบัญช ีโดยสง่ใหบ้รษัิทจัดการภายใน 60 วัน นับแตวั่นสิ$นปีบัญชนัี$น  

(2.11) รับรองความถูกตอ้งในการคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื$อคนื และราคาขายหน่วย
ลงทุนของกองทุน และการคํานวณหน่วยลงทุนที�เพิ�มขึ$นจากการออกหน่วยลงทุนใหผู้ส้ั�งซื$อหน่วยลงทุน และจํานวน
หน่วยลงทุนที�ลดลงจากการขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุน ที�บรษัิทจัดการไดคํ้านวณไว ้และส่งใหผู้ดู้แล
ผลประโยชนร์ับรอง เมื�อเห็นวา่ถกูตอ้งแลว้  

(2.12) จ่ายเงนิจากบัญชขีองกองทนุในเวลาที�กําหนดตามคําสั�งของบรษัิทจัดการ  

(2.13) แจง้และรายงานใหบ้รษัิทจัดการทราบถงึรายละเอยีดของสทิธใินการเขา้ประชมุผูถ้ือหุน้ รับเงนิปันผล และรับ
ดอกเบี$ย การจองหุน้เพิ�มทุน การเปลี�ยนแปลงมูลค่าหุน้ และการเปลี�ยนแปลงอื�นใดที�มีผลต่อการถอืครองหลักทรัพย์
ของกองทนุโดยทันททีี�ผูด้แูลผลประโยชนไ์ดร้ับขา่วเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย ์ 

(2.14) จัดทํารายงาน และบัญช ีดังตอ่ไปนี$ และสง่ใหแ้กบ่รษัิทจัดการ  

1) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถงึผลในการดําเนินการตามคําสั�งของบริษัทจัดการเกี�ยวกับการรับและจําหน่าย
หลักทรัพย ์การรับเงนิปันผล ดอกเบี$ย และอื�นๆ  

2) จัดทําบัญช ีและรับรองความถกูตอ้งของทรัพยส์นิของกองทนุที�รับฝากไว ้ 

3) จัดทําบัญชแีสดงการรับจ่ายทรัพยส์นิของกองทนุ และรับรองความถกูตอ้ง  

4) จัดทํางบกระทบยอดสําหรับบัญชเีงนิฝากของกองทนุที�อยูภ่ายใตก้ารดแูลของผูด้แูลผลประโยชน ์ 

5) จัดทํารายงานเกี�ยวกับเงนิโอน และรายละเอยีดการคํานวณมูลค่าทรัพยส์นิ มูลค่าทรัพยส์นิสุทธ ิและมูลค่าหน่วย
ลงทนุของกองทนุ  



(2.15) แจง้ใหบ้รษัิทจัดการทราบในกรณีที�บรษัิทจัดการมไิดป้ฏบิัตติามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลัก 
ทรัพย ์รวมทั $งประกาศหลักเกณฑ ์หรอืขอ้บังคับอื�นใดที�ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าวจนกอ่ใหเ้กดิความ

เสยีหายตอ่กองทนุ  

(2.16) จัดทํารายงานเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีบรษัิทจัดการกระทําการหรอืงดเวน้กระทําการจน
กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏบิัตติามหนา้ที�ตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 5 วันนับแตวั่นที�ผูด้แูลผลประโยชนร์ูถ้งึเหตกุารณ์ดังกลา่ว  

(2.17) ดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชแีละเอกสารหลักฐานของกองทุนตามที�เห็นสมควร ทั$งนี$จะตอ้งไม่เขา้มามอํีานาจ

ตอ่การตัดสนิใจและการดําเนนิงานของบรษัิทจัดการ  

(2.18) ดําเนนิการฟ้องรอ้งบังคับคดใีหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตติามหนา้ที�ของตนหรอืฟ้องรอ้งเรยีกค่าสนิไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจัดการ ทั$งนี$ เพื�อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนทั$งปวง หรือเมื�อไดร้ับคําสั�งจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. สําหรับค่าใชจ้่ายในการฟ้องรอ้งบังคับคดีเพื�อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนให ้

เรยีกรอ้งจากทรัพยส์นิของกองทนุรวม  

(2.19) ในกรณีที�มีการเลกิโครงการ หนา้ที�ผูดู้แลผลประโยชน์จะสิ$นสุดเมื�อผูชํ้าระบัญชไีดจ้ดทะเบยีนเลกิกองทุนกับ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในชว่งระยะเวลาที�การชําระบัญชยัีงไม่สิ$นสดุผูด้แูลผลประโยชนจ์ะรับฝากทรัพยส์นิ

ของกองทนุจนกวา่จะจดทะเบยีนเลกิกองทนุ  

(2.20) ในกรณีที�ผูดู้แลผลประโยชน์หมดหนา้ที�ลงไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผูดู้แลผลประโยชน์นั$นตอ้งทําหนา้ที�ผูดู้แล
ผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจัดการโอนทรัพยส์นิ และเอกสารหลักฐานทั$งหมดของกองทุน

นั$น ตลอดจนการดําเนินการอื�นใดที�จําเป็นเพื�อใหก้ารโอนทรัพย์สนิและเอกสารทั $งหลายเป็นไปโดยเรียบรอ้ยใหแ้ก่

ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ$นและผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหนา้ที�ไดท้ันท ีเวน้แต่บรษัิทจัดการ
หรอืผูม้อํีานาจตามกฎหมายจะมคีําสั�งเป็นอยา่งอื�น  

(2.21) แจง้การเลื�อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื�องดังกล่าวพรอ้มทั $งแสดง

เหตผุล และหลักฐานที�ไดใ้หค้วามเห็นชอบหรอืที�ไดใ้หก้ารรับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงาน

การชดเชยราคาจากผูด้แูลผลประโยชนใ์หสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน  

(2.22) ทําการรับรองในกรณีที�ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งอันมสีาเหตุเนื�องจากจากปัจจัยภายนอกที�ไม่อาจควบคุมได ้

เชน่ จากราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครั$งสดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยห์รอืศนูยซ์ื$อขายหลักทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง  

(2.23) รับรองขอ้มลูการแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุยอ้นหลัง รวมถงึการชดเชยราคากรณีคํานวณหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  

(2.24) กรณีการชําระบัญชกีองทุน ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะดําเนนิการเฉลี�ยเงนิคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตามมูลคา่ทรัพยส์นิ

คงเหลอืที�ผูชํ้าระบัญชรีะบ ุรวมถงึการรับฝากทรัพยส์นิจนกวา่การชําระบัญชจีะเสร็จสิ$น  

(2.25) จดทะเบยีนทรัพยส์นิหรอืหลักทรัพยท์ี�ตอ้งจดทะเบยีนต่อนายทะเบยีน หรอืผูอ้อกหลักทรัพยแ์ลว้แตก่รณี  

(2.26) จัดทําบัญชแีละรับรองความถูกตอ้งของทรัพยส์นิของกองทุนที�รับฝากไว ้รวมทั$งจัดทําบัญชแีสดงการรับจ่าย

ของกองทนุดว้ย  

(2.27) ผูดู้แลผลประโยชน์จะปฏบิัตติามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารที�พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 

2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงาน ประกาศไวโ้ดยเคร่งครัด  

(2.28) ดําเนินการอื�นๆ ตามที�กําหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั $งผูดู้แลผลประโยชน์ ทั $งนี$ตอ้งไม่ขัดต่อกฎหมายว่าดว้ย

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรอืประกาศของสํานักงาน หรอื ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.  



ผูด้แูลผลประโยชนม์อํีานาจหนา้ที�และความรับผดิชอบตามที�กําหนดไวใ้นสัญญาแตง่ตั $งผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุน
รวมและตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซึ�งรวมถงึหนา้ที�ดูแลรักษาประโยชนข์องผูถ้อื

หน่วยลงทุน และเมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดมิมหีนา้ที�ดําเนนิการตามที�จําเป็น

เพื�อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏบิัตหินา้ที�ต่อไปได ้ซึ�งการดําเนนิการดังกล่าวรวมถงึการลงลายมอืชื�อใน
หนังสอืเพื�อรับรองความถูกตอ้งและครบถว้นของสิ�งที�ส่งมอบใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี�ยนแปลง

ผูด้แูลผลประโยชน ์

ในกรณีที�ผูดู้แลผลประโยชน์กระทําการ งดเวน้กระทําการ หรอืละเลยไม่ปฏบิัตหินา้ที� ในการดูแลรักษาประโยชน์ของ
ผูถ้อืหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบังคับคดกัีบผูด้แูลผลประโยชนเ์พื�อประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทุนทั$ง
ปวงได ้

ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งไม่กระทําการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการ
กระทํานั$นจะเป็นไปเพื�อประโยชนข์องผูดู้แลผลประโยชนเ์องหรอืประโยชน์ของผูอ้ื�น เวน้แตเ่ป็นการเรยีกคา่ตอบแทนใน
การทําหนา้ที�เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ หรอืเป็นการดําเนนิการในลักษณะที�เป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทนุทราบกอ่นอยา่งเพยีงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุที�ไดท้ราบขอ้มลูดังกล่าวมไิดแ้สดงการคัดคา้น 

ในกรณีที�การดําเนินการใดตอ้งไดร้ับมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุน หากบรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมตใิห ้
ผูด้แูลผลประโยชนม์อํีานาจดําเนนิการตามที�จําเป็นเพื�อขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้ 

เงื1อนไขการเปลี1ยนผูดู้แลผลประโยชน ์:  

บรษัิทจัดการจะเปลี�ยนตัวผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใตเ้งื�อนไขสัญญาแต่งตั $งผูดู้แลผลประโยชน์ เมื�อเกดิกรณีใดกรณี
หนึ�งหรอืทั $งหมดดังตอ่ไปนี$ ทั $งนี$ โดยไดร้ับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอ่น  

(1) เมื�อบรษัิทจัดการหรอืผูด้แูลผลประโยชนม์คีวามประสงคจ์ะบอกเลกิสญัญาแตง่ตั $งผูดู้แลผลประโยชนโ์ดยบอกกล่าว
ใหอ้กีฝ่ายหนึ�งทราบลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรไมน่อ้ยกวา่ 90 วัน  

(2) ในกรณีที�บรษัิทจัดการหรอืผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งไม่ปฏบิัตติามหนา้ที�และความรับผดิชอบที�ไดต้กลง
ไว ้ผูดู้แลผลประโยชน์หรอืบรษัิทจัดการอาจบอกเลกิสัญญาแต่งตั $งผูดู้แลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหนึ�ง
ทราบลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน  

(3) ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขในการจัดการโครงการกองทนุรวม หรอืมกีารแกไ้ขเปลี�ยนแปลงกฎหมายว่าดว้ย
หลักทรัพย ์หรอืประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายอื�นใดในสว่น
ที�เกี�ยวขอ้งกับการดําเนนิงานของกองทุนรวมอันจะมีผลใหบ้รษัิทจัดการและผูดู้แลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที�จะ
แกไ้ขเปลี�ยนแปลงสัญญาแต่งตั $งผูดู้แลผลประโยชน์ใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายหรอืประกาศดังกล่าว ทั$งนี$เนื�องจากการ
เปลี�ยนแปลงดังกล่าว มผีลใหเ้ป็นการเพิ�มภาระหนา้ที�แก่ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับ
หนา้ที�ดังกล่าวต่อไป ผูดู้แลผลประโยชน์มีสทิธบิอกเลกิสัญญาแต่งตั $งผูดู้แลผลประโยชน์ได ้โดยบอกกล่าวใหบ้รษัิท
จัดการทราบลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไมน่อ้ยกว่า 90 วัน  

(4) ในกรณีที�ผูถ้อืหน่วยลงทุนใหค้วามเห็นชอบมมีตโิดยเสยีงขา้งมากซึ�งคดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกนิกึ�งหนึ�ง
ของจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั$งหมดของกองทุนเรียกรอ้งใหม้ีการเปลี�ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์โดย
บรษัิทจัดการจะบอกกลา่วใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์ราบล่วงหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไมน่อ้ยกว่า 90 วัน  

(5) ในกรณีที�ผูดู้แลผลประโยชน์มคีุณสมบัตไิม่เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยคุณสมบัติ
ของผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บรษัิทจัดการจะดําเนินการใหผู้ดู้แลผลประโยชน์จัดการแกไ้ขคุณสมบัตใิห ้
ถกูตอ้งภายใน 15 วันนับแตวั่นที�บรษัิทจัดการทราบเหตดัุงกล่าว และจะแจง้การแกไ้ขดังกลา่วใหสํ้านักงานทราบภายใน 
3 วันทําการนับแตวั่นที�ไดแ้กไ้ขเสร็จสิ$น  

ในกรณีที�ผูดู้แลผลประโยชนม์ไิดทํ้าการแกไ้ขคุณสมบัตใิหถ้กูตอ้งภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ�ง บรษัิทจัดการ
จะดําเนนิการขออนุญาตเปลี�ยนตัวผูดู้แลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแตวั่นที�ครบ
กําหนดเวลาดังกล่าว และเมื�อไดร้ับอนุญาตจากสํานักงานแลว้บรษัิทจัดการจะแต่งตั $งผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่แทน
โดยพลัน ทั $งนี$เวน้แตสํ่านักงานมคีําสั�งเป็นอย่างอื�น  



(6) ในกรณีที�ผูดู้แลผลประโยชน์นําขอ้มูลต่างๆ ที�เกี�ยวกับการจัดการกองทุนรวม หรอืขอ้มูลอื�นที�เกี�ยวขอ้งไปเปิดเผย 
หรือใชใ้นทางที�ก่อหรืออาจก่อความเสยีหายต่อกองทุนรวมหรือก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูดู้แลผลประโยชน์เอง บรษัิท
จัดการสามารถบอกเลกิสัญญาแต่งตั $งผูดู้แลผลประโยชน์ได ้ทั $งนี$การบอกเลกิสัญญาจะตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้ไม่นอ้ย
กวา่ 15 วัน  

กรณีที�มีเหตุตอ้งเปลี�ยนผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทําใหก้ารเป็นผูดู้แลผลประโยชน์สิ$นสุดลง ใหผู้ดู้แล
ผลประโยชน์จัดการโอนทรัพยส์นิและเอกสารหลักฐานทั$งหมดของกองทุนรวมใหแ้ก่ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หรอื
ตามคําสั�งของบรษัิทจัดการหรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถงึการดําเนนิการอื�นใดที�จําเป็นเพื�อใหก้าร
โอนทรัพยส์นิและเอกสารทั $งหลายเป็นไปโดยเรียบรอ้ยภายใน 30 วัน นับตั$งแต่วันถัดจากการเป็นผูดู้แลผลประโยชน์
สิ$นสดุลง  

ในกรณีผูดู้แลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแยง้กับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนที�ไม่เขา้
ขอ้ยกเวน้ใหก้ระทําได ้หากเป็นกรณีที�มนัียสําคัญและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมมอํีานาจ
บอกเลกิสัญญาแตง่ตั$งผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้ 

สถานที1เก็บรกัษาทรพัยส์นิกองทนุรวม :  

ธนาคารไทยพาณิชย ์จํากัด (มหาชน)  

อาคาร จ ีทาวเวอร ์แกรนด ์พระราม 9 ชั $น 17 ฝั�งปีกเหนือ (North Wing)  

เลขที� 9 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพ 10310  

โทรศัพท ์02-128-2331-6 โทรสาร 02-128-2401-4  

และ/หรอื ผูร้ับฝากทรัพยส์นิในตา่งประเทศ  

3. ผูส้อบบญัช ี:  

ชื1อ : นาย อนุสรณ์ เกยีรตกิงัวาฬไกล  

ที�อยู ่: บรษัิท เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จํากัด  

เลขที� 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศัพท ์0 2294 8504 , 0 2294 8587 โทรสาร 0 2294 2345  

ชื1อ : นาง ขวญัใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล  

ที�อยู ่: บรษัิท เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จํากัด  

เลขที� 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศัพท ์0 2294 8504 , 0 2294 8587 โทรสาร 0 2294 2345  

ชื1อ : นาย สาธติ เกยีรตกิงัวาฬไกล  

ที�อยู ่: บรษัิท เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จํากัด  

เลขที� 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศัพท ์0 2294 8504 , 0 2294 8587 โทรสาร 0 2294 2345  



ชื1อ : นาย ประสทิธิFพร เกษามา  

ที�อยู ่: บรษัิท เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จํากัด  

เลขที� 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศัพท ์0 2294 8504 , 0 2294 8587 โทรสาร 0 2294 2345  

หรอืบคุคลอื�นใดที�ไดร้ับความเห็นชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญช ีโดยบรษัิทจัดการจะแจง้ให ้
สํานักงานคณะกรรมการกลต.ทราบ  

สทิธ ิหนา้ที1 และความรบัผดิชอบ :  

(1) สทิธใินการไดร้ับคา่ตอบแทนจากการทําหนา้ที�ผูส้อบบัญช ี 

(2) ตรวจสอบบัญชตีามมาตรฐานการสอบบัญชทีี�รับรองทั�วไป  

(3) แสดงความเห็นต่องบการเงนิจากผลการตรวจสอบโดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชทีี�รับรอง
ทั�วไป  

4. นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ :  

ชื�อ : บรษัิท หลักทรัพยจ์ัดการกองทนุแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากัด  

ที�อยู ่: : เลขที� 11 อาคารควิเฮา้ส ์สาทร ชั $น 14  

ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศัพท ์0 2286 3484 , 0 2679 2155 โทรสาร 0 2286 3585 , 0 2679 2150  

5. ผูจ้ดัจําหนา่ย :  

ชื�อ :  

ที�อยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที� และความรับผดิชอบ :  

6. ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื;อคนื :  

ชื1อ : ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน)  

ที�อยู ่: เลขที� 1 อาคารควิเฮา้ส ์ลมุพนิี ถนนสาทรใต ้ 

แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศัพท ์(02)359-0000 ตอ่ 4701 - 8 และสาขาตา่งๆ ทั�วประเทศ  

ชื1อ : บรษิทั หลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน)  

ที�อยู ่: เลขที� 11 อาคารควิเฮา้ส ์สาทร ชั $น M ถนนสาทรใต ้ 

แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศัพท ์(02) 352-5134 โทรสาร (02) 352-5100  

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อคนืหน่วยลงทนุที�ไดร้ับแตง่ตั $ง (ถา้ม)ี  



บรษัิทจัดการอาจแต่งตั $งผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อคนืเพิ�มเตมิหรอืยกเลกิการแต่งตั $งผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อ
คนืในภายหลัง โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยรายชื�อผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื$อคนืหน่วยลงทุนผ่านทางเว็บไซตข์อง
บรษัิทจัดการ ในกรณีของการแต่งตั $งผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อคนืเพิ�มเตมิ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อคนืดังกล่าว
อาจเป็นบุคคลธรรมดาหรอืนติบิคุคลที�สํานักงานไดใ้หค้วามเห็นชอบเพื�อทําหนา้ที�เป็นผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อคนื
ของกองทุน โดยผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื$อคนืที�ไดร้ับการแต่งตั $งจะตอ้งปฏบิัตงิานไดภ้ายใตร้ะบบงานเดยีวกันกับ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อคนืที�ปฏบิัตหินา้ที�อยู่กอ่นแลว้  

สทิธ ิหนา้ที1 และความรบัผดิชอบ :  

(1) สทิธขิองผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื;อคนื  

(1.1) ไดร้ับคา่ธรรมเนียม ตามที�ระบไุวใ้นสญัญาแตง่ตั $งผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อคนื  

(1.2) บอกเลกิสัญญาแต่งตั $งผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อคนืตามเงื�อนไขที�กําหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั $งผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซื$อคนื  

(2) หนา้ที1และความรบัผดิชอบของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื;อคนื  

(2.1) ใหจั้ดวางเอกสารเผยแพร่ ณ สํานักงานใหญ่และสาขา (ถา้มี) ของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื$อคืนเกี�ยวกับ
กองทุน รวมทั$งดําเนนิการดว้ยความร่วมมือของบรษัิทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
ราคารับซื$อคนืหน่วยลงทนุ รวมทั$งขอ้มลูและเอกสารอันจําเป็น  

(2.2) แจกจ่ายหนังสือชี$ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคัญที�ผูล้งทุนควรทราบ ใบคําขอเปิดบัญชกีองทุน ใบคําสั�งซื$อหน่วย
ลงทุน ใบคําสั�งขายคนืหน่วยลงทุน หรอืเอกสารการเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกับหน่วยลงทุนที�จําหน่าย หรอืเอกสารอื�นๆที�
เกี�ยวขอ้งกับกองทนุ  

(2.3) รับเอกสารและตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นของเอกสารที�ใชใ้นการซื$อหรอืขายคนืหน่วยลงทุนและ
เอกสารอื�นๆที�เกี�ยวขอ้ง  

(2.4) ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาท ิบัตรประชาชน บัตรขา้ราชการ วา่ตรงกับชื�อของผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทุน
ในการทําธุรกรรมกับกองทนุ  

(2.5) รับชําระเงนิคา่ซื$อหน่วยลงทนุ หรอืชําระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ทั $งนี$ ตามเงื�อนไขที�ระบุ
ในโครงการ  

(2.6) ยืนยันการซื$อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงนิ/
ใบกํากับภาษี และเอกสารอื�นใดที�เกี�ยวขอ้ง  

(2.7) คนืเงนิค่าซื$อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูซ้ื$อที�ไม่ไดร้ับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามเงื�อนไขที�ระบุไวใ้นโครงการจัดการ
กองทนุรวม  

(2.8) ใหค้วามร่วมมือกับบรษัิทจัดการในการแจง้หรือตดิต่อกับผูส้ั�งซื$อหน่วยลงทุน หรือผูถ้ือหน่วยลงทุนเมื�อมีความ
จําเป็นที�จะตอ้งแจง้หรือตดิต่อเกี�ยวกับสทิธปิระโยชน์ของผูส้ั�งซื$อหน่วยลงทุน หรือผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือเมื�อมีเหตุ
จําเป็นอื�นใด  

(2.9) ทําการอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งกับหนา้ที�ดังกลา่วขา้งตน้  

(2.10) ดําเนินการอื�นๆ ตามที�กําหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั $งผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื$อคนื ตลอดจนหนา้ที�และความ
รับผดิชอบของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื$อคืนตามหลักเกณฑ์ และวธิีการที�พระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถงึกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งอย่าง
เคร่งครัด  

7. ผูด้แูลสภาพคลอ่ง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ชื�อ :  

ที�อยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที� และความรับผดิชอบ :  



8. ผูล้งทนุรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที1ไมไ่ดเ้ป็นผูด้แูลสภาพคลอ่ง) : 

ชื�อ :  

ที�อยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที� และความรับผดิชอบ :  

9. ที1ปรกึษา :  

9.1. ที1ปรกึษาการลงทนุ :  

ชื�อ :  

ที�อยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที� และความรับผดิชอบ :  

หมายเหต ุ(ที�ปรกึษาการลงทนุ) :  

9.2.ที1ปรกึษากองทนุ :  

สทิธ ิหนา้ที� และความรับผดิชอบ :  

หมายเหต ุ(ที�ปรกึษากองทนุ) :  

10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมปีระกนั) :  

ไมม่ ี

11. ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ชื�อ :  

ที�อยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที� และความรับผดิชอบ :  

หมายเหต ุ(ผูร้ับมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทนุ) :  

12. คณะตวัแทนผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  

ไมม่ ี 

สทิธ ิหนา้ที� และความรับผดิชอบ :  

13. สทิธหินา้ที1และความรบัผดิชอบของผูถ้อืหนว่ยลงทุน :  

13.1. สทิธใินการขายคนืหนว่ยลงทนุ :  

ทั$งนี$ ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดที�ระบไุวใ้นโครงการ หัวขอ้ “การรับซื$อคนืหน่วยลงทนุ”  

13.2. สทิธใินการรบัเงนิปนัผล :  

ชนดิสะสมมลูคา่หน่วยลงทนุ   : ไมจ่่าย 

ชนดิจ่ายเงนิปันผล               : จ่าย 

ชนดิชอ่งทางอเิล็กทรอนกิส ์   : ไมจ่่าย 

  



13.3. สทิธใินการโอนหนว่ยลงทุน :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดต้ามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารที�บรษัิทจัดการกําหนด  

13.4. ขอ้จํากดัการโอนหนว่ยลงทุน :  

การโอนหน่วยลงทนุตอ้งไม่ทําใหก้ารถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดเกนิขอ้จํากัดการถอืหน่วย
ลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑเ์กี�ยวกับขอ้จํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหนา้ที�ของบรษัิทจัดการ  

13.5. สทิธใินการลงมตเิพื1อแกไ้ขเพิ1มเตมิโครงการจดัการลงทุนหรอืแกไ้ขวธิจีดัการ :  

การแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการจัดการกองทุนรวมหรอืแกไ้ขวธิีการจัดการจะตอ้งไดร้ับมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนซึ�งคดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกนิกึ�งหนึ�งของจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั $งหมดของโครงการ
จัดการกองทนุรวม  

ในกรณีที�บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดถือหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึ�งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายได ้
แลว้ทั $งหมด บรษัิทจัดการกองทุนรวมหรือบรษัิทหลักทรัพย์ที�เป็นเจา้ของบัญชแีบบไม่เปิดเผยชื�อผูถ้ือหน่วยลงทุน 
(Omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั$นในส่วนที�เกนิกว่าหนึ�งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั$งหมด  

ทั$งนี$ในการขอมตผิูถ้ือหน่วยลงทุนเพื�อแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการจัดการลงทุนหรือแกไ้ขวธิีการจัดการ บรษัิทจัดการจะ
ดําเนนิการตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารที�กําหนดไวใ้นหนังสอืชี$ชวนโครงการ  

13.6. สทิธใินการไดร้บัเงนิคนืเมื1อเลกิโครงการ :  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีสทิธิที�จะไดร้ับเงินคืน และ/หรือ ไดร้ับทรัพย์สนิอื�นแทนเงิน เมื�อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม 
โดยบรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีารชําระบัญชตีามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารตามที�กําหนดไวใ้นหนังสอืชี$ชวน  

13.7. สทิธปิระโยชนอ์ื1น ๆ :  

13.7.1 สทิธใินการจํานําหนว่ยลงทนุ  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุสามารถนําหน่วยลงทนุไปจํานําไดต้ามกฎหมาย  

13.7.2 สทิธใินการไดร้บัชําระคา่รบัซื;อคนืหนว่ยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื1นแทนเงนิ  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีสทิธิไดร้ับชําระค่ารับซื$อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื�น แทนเงินได ้ในกรณีที�
กองทุนไม่สามารถชําระค่ารับซื$อคนืหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามที�กําหนดในเรื�อง “การชําระค่ารับซื$อคนื
หน่วยลงทนุดว้ยหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอื�นแทนเงนิ”  

13.7.3 สทิธใินการเปลี1ยนแปลงขอ้มลูของผูถ้อืหนว่ยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนที�ประสงคจ์ะแจง้แกไ้ขเปลี�ยนแปลงขอ้มูลที�ไดแ้จง้ไวเ้มื�อเปิดบัญชผีูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืเมื�อเปิดบัญชี
กองทุน ตอ้งกรอกใบคําขอแกไ้ขขอ้มูลผูถ้ือหน่วย และยื�นใหแ้ก่บรษัิทจัดการหรือนายทะเบยีนเพื�อแกไ้ขขอ้มูล โดย
ผูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งยื�นเอกสารประกอบ (ถา้ม)ี เพื�อใหน้ายทะเบยีนดําเนนิการแกไ้ขขอ้มลูในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน
หรือบัญชกีองทุนต่อไป โดยผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งรับทราบและยนิยอมที�จะปฏบิัตติามเงื�อนไขที�กําหนดในใบคําขอ
แกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหน่วย  

13.7.4 สทิธใินการไดร้บัประโยชนต์า่งๆ ที1กองทนุจดัไวใ้หสํ้าหรบัผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธใินการไดร้ับขอ้มลูเกี�ยวกับกองทนุ เชน่ รายงานประจําปี รายงานทกุรอบ 6 เดอืน  

13.8. อื1น ๆ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคีวามรับผดิจํากัดเพยีงไมเ่กนิค่าหน่วยลงทนุที�ยังสง่ใชแ้กบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมไมค่รบ 



การที�ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซื$อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี$ ไม่ว่าในทอดใด ๆ 
ใหถ้ือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที�จะผูกพันตามขอ้กําหนดในขอ้ผูกพันซึ�งลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชน์
ที�ไดร้ับการแตง่ตั$งจากบรษัิทจัดการกองทนุรวมโดยชอบ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทุนไดไ้ม่เกนิไปกว่าสว่น
ของทนุของกองทนุรวมที�ตนถอื ทั$งนี$ ในกรณีที�มกีารแบง่ชนดิของหน่วยลงทนุ สทิธใินการไดร้ับประโยชนต์อบแทนหรอื
การคนืเงนิทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิตอ้งเป็นไปตามขอ้กําหนดของหน่วยลงทนุชนดินั$น ๆ ดว้ย  

14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ :  

14.1. รปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ :  

- ระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ 

- สมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 

- หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ 

14.2. เงื1อนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทุนและระยะเวลาการสง่มอบ :  

บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนขอสงวนสทิธเิปลี�ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจากหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund book) หรือรูปแบบอื�นที�สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.อนุญาต หรือเห็นชอบได ้บรษัิทจัดการจะประกาศใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 5 วันทําการ 
ณ ที�ทําการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการ และสถานที�ตดิตอ่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อคนืหน่วยลงทนุ  

โครงการจัดการจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบรษัิทจัดการจะดําเนนิการใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุนทํา
การบันทกึชื�อผูส้ั�งซื$อหน่วยลงทุนเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามรายละเอยีดใน “ใบคําขอเปิด
บัญชกีองทนุ” และ “ใบคําสั�งซื$อหน่วยลงทนุ” เมื�อผูสั้�งซื$อหน่วยลงทนุไดช้ําระเงนิคา่ซื$อหน่วยลงทนุครบถว้นแลว้  

ในกรณีที�มผีูถ้อืหน่วยลงทุน 2 คน ถอืหน่วยลงทุนร่วมกัน บรษัิทจัดการจะจดแจง้ชื�อผูถ้อืหน่วยลงทุนเหล่านั$น เป็นผูใ้ช ้
สทิธใินฐานะผูสั้�งซื$อหน่วยลงทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

14.2.1 หนงัสอืรบัรองสทิธใินหนว่ยลงทุน  

นายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะออก “หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ/ใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากับภาษี” ทกุครั $งที�มกีารสั�งซื$อ
หรือขายคนืหน่วยลงทุน เพื�อเป็นการยนืยันจํานวนหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน และจะจัดสง่หนังสอืรับรองสทิธิ
ในหน่วยลงทนุ/ใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากับภาษีใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 15 วันทําการนับแตวั่นทําการถัดจากวันที�ปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุนครั $งแรก หรอืภายใน 7 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วย
ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในช่วงการขายและรับซื$อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั $งแรก อนึ�งเอกสาร
หลักฐานตา่งๆ จะจัดสง่โดยทางไปรษณีย ์หรอืใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อคนืเป็นผูม้อบใหแ้ลว้แต่กรณี  

14.2.2 สมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ  

1) หากผูถ้ือหน่วยลงทุนแสดงความประสงคข์อรับเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนในรูปแบบสมุดบัญชแีสดงสทิธใิน
หน่วยลงทุน บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อคนื (ตามที�บรษัิทจัดการกําหนด) จะออกสมุดบัญชแีสดง
สทิธใินหน่วยลงทุน ใหแ้กผู่ส้ั�งซื$อหน่วยลงทุนภายในวันเดยีวกันกับที�ไดร้ับคําขอเปิดบัญชกีองทุน และ/หรอืคําสั�งซื$อ
หน่วยลงทนุ และผูสั้�งซื$อไดช้ําระเงนิคา่ซื$อหน่วยลงทนุครบถว้นแลว้  

2) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะจดแจง้ชื�อผูส้ั�งซื$อหน่วยลงทุนเป็นผูถ้ือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุน
ต่อเมื�อบรษัิทจัดการไดร้ับชําระเงนิค่าจองซื$อหน่วยลงทุนถูกตอ้งครบถว้น และผูส้ั�งซื$อหน่วยลงทุนนั$นไดร้ับการจัดสรร
หน่วยลงทนุจากบรษัิทจัดการเรยีบรอ้ยแลว้  

3) ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีนา้ที�ที�จะตอ้งนําสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน มาใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรือรับซื$อคนื (ตามที�บรษัิทจัดการกําหนด) บันทกึรายการซื$อขายหน่วยลงทุนใหเ้ป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผูถ้อืหน่วย
ลงทุนสามารถนําสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน มาบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบันไดต้ั $งแต่วันทําการถัดจากวัน
ทํารายการซื$อขายหน่วยลงทุน หรือตามที�บรษัิทจัดการกําหนด โดยรายการที�ปรากฎในสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วย
ลงทนุจะถอืวา่ถกูตอ้ง เมื�อรายการดังกลา่วตรงกันกับขอ้มลูที�บันทกึไวใ้นระบบนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ  



อย่างไรก็ตาม หากสมุดบัญชแีสดงสทิธไิม่ไดถู้กบันทกึใหเ้ป็นปัจจุบัน ใหถ้อืเอาขอ้มูลที�บันทกึไวใ้นระบบนายทะเบยีน
หน่วยลงทนุเป็นรายการที�เป็นปัจจุบัน และถกูตอ้ง  

4) ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีนา้ที�ตอ้งปฏบัิตติามขอ้กําหนด และเงื�อนไขที�เกี�ยวขอ้งกับสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 
ตามที�บรษัิทจัดการกําหนด  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการอนุญาตใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุขอเปลี�ยนแปลงการรับสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 
เป็นหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุภายหลังไดห้รอืไมก็่ได ้โดยใหเ้ป็นไปตามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะดําเนนิการใหม้กีารออกและจัดสง่ “รายงานการถอืหน่วยลงทุน” ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนที�มี
ชื�อปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ วันทําการสดุทา้ยของเดอืนมถินุายน และเดอืนธันวาคม ทางไปรษณีย ์
หรือทางสื�ออเิล็กทรอนิกส ์ตามความประสงคข์องผูถ้ือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที�ไม่ไดม้ีการจัดส่งรายงาน
การถือหน่วยลงทุน ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนใชส้มุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ซึ�งไดร้ับการปรับปรุงรายการใหเ้ป็น
ปัจจุบันแทนรายงานการถอืหน่วยลงทนุได ้ 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนและ/หรอืบรษัิทจัดการจะถือเอายอดคงเหลอืของหน่วยลงทุนที�ปรากฏในทะเบยีนผูถ้ือหน่วย
ลงทนุเป็นรายการที�เป็นปัจจุบันและถกูตอ้ง  

ในกรณีที�บัญชกีองทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชแีละบัญชนัี$นไม่มีการตดิต่อขอใชบ้รกิารเป็น
เวลานานตดิต่อกันเกนิ 1 ปี บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี�จะปิดบัญชดีังกล่าวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ
ลว่งหนา้ไมว่า่ดว้ยเหตใุดๆ  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวธิีการจัดการกองทุนรวมเกี�ยวกับการ
เปลี�ยนแปลงวัน เวลาทําการขายหรอืรับซื$อคนืหน่วยลงทนุ และวธิปีฏบิัตทิี�เกี�ยวขอ้ง โดยถอืว่าไดร้ับความเห็นชอบจาก
ผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทั$งนี$ จะตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอ่น บรษัิทจัดการขอสงวน
สทิธอิอกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยในรูปแบบหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืสมุดบัญชี
แสดงสทิธใินหน่วยลงทุน และ/หรอืรูปแบบอื�นใดที�จะมกีารเปลี�ยนแปลง แกไ้ข หรอืเพิ�มเตมิในอนาคต เพยีงรูปแบบใด
รูปแบบหนึ�งเทา่นั$น ตามความประสงคข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

ทั$งนี$ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลี�ยนแปลง หรอืเพิ�มเตมิเงื�อนไขในการออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใิน
หน่วยลงทนุในอนาคตได ้โดยไมถ่อืเป็นการแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการ และบรษัิทจัดการจะปิดประกาศใหท้ราบลว่งหนา้ไม่
นอ้ยกว่า 5 วันทําการ ณ ที�ทําการทุกแห่งของบรษัิทจัดการ และ/หรอืสถานที�ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อ
คนืหน่วยลงทนุ  

บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน เพื�อใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุน
สามารถใชอ้า้งองิตอ่บรษัิทจัดการกองทนุรวมและบุคคลอื�นได ้

ในกรณีที�ผูถ้อืหน่วยลงทุนจําเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้กผู่ ้
ถอืหน่วยลงทนุ  

15. กําหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จํากดัในการจา่ยเงนิปนัผลแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทุน :  

ในกรณีที�บรษัิทจัดการกองทุนรวมพจิารณาใหม้กีารจ่ายเงนิปันผลของกองทุนรวมใด ใหบ้รษัิทเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกับ
การจ่ายเงนิปันผล วันปิดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนเพื�อการจ่ายเงนิปันผล และอัตราเงนิปันผลของกองทุนรวมดังกล่าว 
ดว้ยวธิกีารที�เหมาะสมดังตอ่ไปนี$  

(1) เปิดเผยขอ้มลูในลักษณะที�ผูล้งทนุทั�วไปสามารถทราบได ้เวน้แตเ่ป็นกองทนุรวมเพื�อผูล้งทนุประเภทสถาบัน  

(2) แจง้ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูถ้ือหน่วยลงทุนที�มีชื�ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน รวมถงึผูถ้ือหน่วยลงทุนที�ถอื
หน่วยลงทนุชนดิไมร่ะบชุื�อผูถ้อืเมื�อไดร้ับการรอ้งขอ  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิี�อาจจ่ายเงนิปันผลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุน ดว้ยวธิีการที�ต่างกันสําหรับหน่วยลงทุนที�ขายใน
ชว่งเวลาที�ต่างกันได ้โดยไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. กอ่นดําเนนิการจ่ายเงนิปันผลในแต่ละครั $ง และจะ
ถอืปฏบัิตเิพิ�มเตมิตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารที�สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  



ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุไมใ่ชส้ทิธขิอรับเงนิปันผลจํานวนใดภายในอายุความใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์บรษัิทจัดการจะไม่นําเงนิปันผลจํานวนดังกล่าวไปใชเ้พื�อการอื�นใด นอกจากเพื�อประโยชน์ของหน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิดนั$น  

ทั$งนี$ บรษัิทจัดการจะไม่จ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนในสว่นที�เกนิขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทุน เวน้แต่เป็นกรณี
ที�ไดร้ับยกเวน้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าดว้ยหลักเกณฑเ์กี�ยวกับขอ้จํากัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหนา้ที�ของบรษัิทจัดการ โดยบรษัิทจัดการจะจัดทําบัญชแีละแยกเงนิที�ไม่อาจจ่ายเป็นเงนิปันผลออก
จากบัญชแีละทรัพยส์นิของกองทนุรวม และไมนํ่าเงนิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมลูค่าทรัพยส์นิของกองทนุรวม และจะ
สง่เงนิดังกลา่วใหเ้ป็นรายไดข้องแผน่ดนิ  

ขอ้จํากดัในการจา่ยเงนิปนัผล 

(1) บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะไมจ่่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในสว่นที�เกนิขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทนุ เวน้แต่
เป็นกรณีที�ไดร้ับยกเวน้ ทั $งนี$ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุว่าดว้ยหลักเกณฑเ์กี�ยวกับขอ้จํากัดการถอืหน่วย
ลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ที�ของบรษัิทจัดการ 

(2) บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชแีละแยกเงนิที�ไม่อาจจ่ายเป็นเงนิปันผลออกจากบัญชแีละทรัพยส์นิของ
กองทุนรวม และไม่นําเงนิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรัพย์สนิของกองทุนรวม และจะส่งเงนิดังกล่าวใหเ้ป็น
รายไดข้องแผน่ดนิ 

16. วธิกีารชําระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื1นใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

หากมีการผดินัดชําระหนี$หรือมีพฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี$หรือลูกหนี$ตามสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่
สามารถชําระหนี$ได ้บรษัิทจัดการจะรับชําระหนี$ดว้ยทรัพยส์นิอื�นทั $งที�เป็นหลักประกันและมใิชห่ลักประกันเพื�อกองทุน
รวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลักเกณฑแ์ละวธิีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที�ผูอ้อกตราสาร
แหง่หนี$หรอืลกูหนี$ตามสทิธเิรยีกรอ้งผดินัดชําระหนี$ ดังนี$  

16.1 กรณีที1บรษิทัจดัการไดบ้นัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนี;หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์ 

16.1.1 เมื�อมกีารบันทกึมูลคา่ตราสารแห่งหนี$หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศนูย ์ผูถ้อืหน่วยลงทนุทุกรายที�มชีื�ออยูใ่นทะเบยีนผู ้
ถือหน่วยลงทุน ณ วันที�บรษัิทจัดการไดบ้ันทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี$หรอืสทิธเิรียกรอ้งเป็นศูนยเ์ป็นผูม้ีสทิธใินเงนิได ้
สทุธจิากทรัพยส์นิที�ไดจ้ากการรับชําระหนี$  

16.1.2 เมื�อไดร้ับทรัพยส์นิมาจากการรับชําระหนี$ บรษัิทจัดการจะไมนํ่าทรัพยส์นิดังกล่าวและเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิที�
ไดจ้ากการรับชําระหนี$ มารวมคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม และจะจําหน่ายทรัพยส์นิที�ไดจ้ากการรับชําระ
หนี$ในโอกาสแรกที�สามารถกระทําไดโ้ดยคํานึงถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ เวน้แต่กรณีที�ผูถ้ือหน่วย
ลงทนุที�มสีทิธใินเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิที�ไดจ้ากการรับชําระหนี$ตกลงรับชําระหนี$ดว้ยทรัพยส์นิดังกลา่วแทนเงนิ ทั $งนี$ 
ตามหลักเกณฑแ์ละวธิีการที�สมาคมบรษัิทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

ในระหว่างที�บรษัิทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพยส์นิที�ไดจ้ากการรับชําระหนี$ บรษัิทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพยส์นินั$นได ้และในกรณีที�มีค่าใชจ้่ายในการบรหิารทรัพยส์นิ บรษัิทจัดการจะจ่ายจากเงนิสํารอง รายไดห้รือ
ผลประโยชนท์ี�ไดจ้ากการบรหิารทรัพยส์นินั$น  

16.1.3 เมื�อมเีงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิที�ไดจ้ากการรับชําระหนี$ดว้ยทรัพยส์นิอื�นในแต่ละครั $ง บรษัิทจัดการ จะเฉลี�ยเงนิ
ไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิที�ไดจ้ากการรับชําระหนี$คนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุที�มสีทิธใินเงนิไดส้ทุธนัิ$นภายใน 45 วันนับตั $งแต่
วันถัดจากวันที�มีเงนิไดสุ้ทธ ิและจะแจง้รายละเอียดเกี�ยวกับการเฉลี�ยเงนิคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วันทําการนับตั$งแต่วันถัดจากวันที�บรษัิทจัดการไดเ้ฉลี�ยเงนิคืน เวน้แต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี�ยเงนิคนืเป็นอยา่งอื�น  

16.1.4 เมื�อมกีารบันทกึมูลค่าตราสารแห่งหนี$หรอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศูนยแ์ลว้ ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมไดร้ับชําระหนี$
ตามตราสารแหง่หนี$หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดังกล่าวเป็นเงนิ บรษัิทจัดการจะปฏบิัตติามความในขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม  

16.2 กรณีที1บรษิทัจดัการไมไ่ดบ้นัทกึมูลคา่ตราสารแหง่หนี;หรอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย ์ 

16.2.1 กอ่นการรับชําระหนี$ดว้ยทรัพยส์นิอื�นที�มใิชห่ลักประกันในแตล่ะครั $ง บรษัิทจัดการจะตอ้งไดร้ับ  



ความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยมตเิสยีงขา้งมากซึ�งคดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกนิกึ�งหนึ�งของจํานวน
หน่วยลงทุนที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั$งหมด หรือไดร้ับความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดยผูดู้แลผลประโยชน์ได ้
ตรวจสอบและแสดงความเห็นพรอ้มเหตุผลว่าในขณะนั$นการรับชําระหนี$ดว้ยทรัพย์สนิดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผูถ้ือ
หน่วยลงทนุมากกวา่การถอืหรอืมไีวซ้ึ�งตราสารแหง่หนี$หรอืสทิธเิรยีกรอ้งนั$น  

ในการขอความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนหรือผูดู้แลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ�ง บรษัิทจัดการจะระบุรายละเอียด
เกี�ยวกับทรัพยส์นิที�กองทุนรวมจะไดจ้ากการรับชําระหนี$ มูลค่าของทรัพยส์นิ ประมาณการค่าใชจ้่าย พรอ้มเหตุผลและ
ความจําเป็นในการรับชําระหนี$  

16.2.2 เมื�อไดร้ับทรัพยส์นิมาจากการรับชําระหนี$ บรษัิทจัดการจะนําทรัพยส์นิดังกล่าวมารวมคํานวณ มูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธขิองกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สนินั$นเพื�อใชใ้นการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิสุทธขิองกองทุนรวมตาม
หลักเกณฑ์และวธิีการที�สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และจะดําเนนิการกับทรัพยส์นิดังกล่าวดังนี$  

(1) กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภทที�กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บรษัิทจัดการอาจมีไวซ้ึ�งทรัพยส์นิดังกล่าว
ตอ่ไปเพื�อเป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวมก็ได ้ 

(2) กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภทที�กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรอืมไีวไ้ด ้บรษัิทจัดการจะจําหน่ายทรัพยส์นิดังกล่าว
ในโอกาสแรกที�สามารถกระทําไดโ้ดยคํานงึถงึประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างที�บรษัิทจัดการ
ยังไมส่ามารถจําหน่ายทรัพยส์นิดังกล่าว บรษัิทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจ์ากทรัพยส์นิดังกลา่ว  

ในกรณีที�มคีา่ใชจ้่ายในการบรหิารทรัพยส์นิ บรษัิทจัดการจะจ่ายจากทรัพยส์นิของกองทนุรวม  

16.3 ในกรณีที�มพีฤตกิารณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหนี$ หรอืลกูหนี$ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถชําระหนี$ไดบ้รษัิทจัดการ
กองทนุรวมจะดําเนนิการใหผู้ถ้อืหน่วยทุกรายที�มชีื�ออยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณวันที�มพีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสาร
แหง่หนี$หรอืลกูหนี$ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไม่สามารถชําระหนี$ไดเ้ป็นผูม้สีทิธใินเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิอื�นที�ไดจ้ากการรับ
ชําระหนี$ก็ได ้ 

ทั $งนี$ ในการดําเนนิการดังกล่าว บรษัิทไมต่อ้งนําตราสารแห่งหนี$หรอืสทิธเิรยีกรอ้งนั$นมารวมคํานวณมูลคา่ทรัพยส์นิสุทธิ
ของกองทนุรวม  

เงื1อนไขเพิ1มเตมิ :  

ในการเฉลี�ยเงนิคนืแต่ละครั $งตามขอ้ 16.1.3 หากบรษัิทจัดการมเีหตุผลแสดงใหเ้ห็นว่าเงนิไดสุ้ทธจิาก ทรัพยส์นิที�ได ้
จากการรับชําระหนี$ไม่คุม้กับภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลี�ยเงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนบรษัิทจัดการอาจนําเงนิไดสุ้ทธิ
ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที�การเฉลี�ยเงนิคนืใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทุนจะคุม้กับภาระค่าใชจ้่ายก็ได ้ทั$งนี$ หากไดม้ี
การจําหน่ายทรัพยส์นิที�ไดจ้ากการรับชําระหนี$จนครบถว้นแลว้และปรากฏว่าเงนิไดสุ้ทธนัิ$นไม่คุม้กับภาระค่าใชจ้่ายใน
การเฉลี�ยเงนิคนื บรษัิทจัดการอาจนําเงนิไดส้ทุธดิังกลา่วมารวมคํานวณเป็นมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมก็ได ้ 

การชําระเงนิหรอืทรัพยส์นิอื�นใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะชําระใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที�ปรากฏ
ชื�อตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ เวลาที�กําหนด เทา่นั$น  

17. การจดัทําทะเบยีนหนว่ยลงทนุ การโอนหนว่ยลงทนุ และขอ้จํากดัในการโอนหนว่ยลงทนุ :  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนา้ที�จัดใหม้ีทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที�ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

ใหสั้นนษิฐานไวก้อ่นว่าทะเบยีนหน่วยลงทนุถูกตอ้ง และการชําระเงนิหรอืทรัพยส์นิอื�น รวมทั$งการใหส้ทิธหิรอืการจํากัด
สทิธใิด ๆ แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที�ปรากฏรายชื�อในสมุดทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน หากไดก้ระทําตามขอ้กําหนดในขอ้
ผกูพันหรอืตามกฎหมายแลว้ ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดด้ําเนนิการตามอํานาจหนา้ที�แลว้ 

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน 
ในกรณีดังนี$ 



(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที�การถอืหน่วยลงทุนเกนิขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑเ์กี�ยวกับขอ้จํากัดการถอื หน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ที�ของบรษัิทจัดการ 

(ข) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทุนรวมที�เสนอขายต่อผูล้งทนุที�มใิชร่ายย่อย และการโอนหน่วยลงทนุจะทําให ้
ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบัน ผูล้งทุนรายใหญ่ หรอืผูม้เีงนิลงทุนสงู ตามที�กําหนดในโครงการจัดการกองทนุ
รวม เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที�เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบันหรอืผูล้งทนุรายใหญพ่เิศษ และการโอน
หน่วยลงทุนจะทําใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบันหรือผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ ตามที�กําหนดในโครงการ
จัดการกองทนุรวม เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

(ง) การโอนหรอืการจํานําหน่วยลงทนุ ดังนี$ 

1. หน่วยลงทนุที�บรษัิทจัดการกองทนุรวมขายใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนกอ่นวันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุน
รวมหุน้ระยะยาวที�จัดตั $งขึ$นกอ่นวันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื�อการเลี$ยงชพี  

18. ขอ้จํากดัการถอืหน่วยลงทุน :  

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดจะถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกนิหนึ�งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายไดแ้ลว้
ทั$งหมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าดว้ยหลักเกณฑ์
เกี�ยวกับขอ้จํากัดการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ที�ของบรษัิทจัดการ  

19. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ :  

ภายใตบ้ทบัญญัตขิองกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรอืสํานักงาน ก.ล.ต. หรอืกฎหมายอื�นใดที�
เกี�ยวขอ้ง จะกําหนดไวเ้ป็นอย่างอื�น ในการแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการจัดการกองทุนหรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ จะดําเนนิการ
ดังนี$  

1. การแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการในกรณีดังตอ่ไปนี$ บรษัิทจัดการอาจขอใหสํ้านักงาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบแทนการขอ
มตผิูถ้อืหน่วยลงทุนก็ได ้ทั$งนี$ สํานักงาน ก.ล.ต. อาจกําหนดเงื�อนไขใหบ้รษัิทจัดการปฏบิัตเิพื�อประโยชนใ์นการแกไ้ข
โครงการกอ่นใหค้วามเห็นชอบก็ได ้ 

(1) การเปลี�ยนแปลงขอ้กําหนดเกี�ยวกับการขายและการรับซื$อคนืหน่วยลงทนุ  

(2) การเพิ�มชนดิหน่วยลงทนุที�ไมทํ่าใหส้ทิธทิี�ผูถ้อืหน่วยลงทนุมอียูเ่ดมิดอ้ยลง  

(3) การเปลี�ยนแปลงประเภทของทรัพย์สนิที�กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที�สอดคลอ้งกับนโยบายการ
ลงทนุ  

(4) การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอืราคารับซื$อคนืหน่วย
ลงทนุ แลว้แต่กรณี ตามขอ้ 16 ซึ�งไดร้ับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.  

(5) กรณีอื�นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)  

การแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการตามวรรคหนึ�งตอ้งไมม่ผีลกระทบอย่างมนัียสําคัญต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมทํ่าใหผ้ลตอบแทน
และความเสี�ยงของกองทนุเปลี�ยนแปลงไปอยา่งมนัียสําคัญหรอืเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทุนทั $งปวง  

2. การแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อสํานักงาน ก.ล.ต. นอกเหนือจากขอ้ 4. ใหบ้รษัิทจัดการยื�นคํา
ขอเป็นหนังสือพรอ้มทั $งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที�ถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือสําหรับประชาชน และชําระ
คา่ธรรมเนียมต่อสํานักงาน ก.ล.ต. เมื�อสํานักงาน ก.ล.ต. ไดร้ับคําขอพรอ้มทั $งเอกสารหลักฐานประกอบคําขอที�ถูกตอ้ง
ครบถว้นตามคู่มือสําหรับประชาชนแลว้ ทั $งนี$ อัตราค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่าดว้ยการกําหนดค่าธรรมเนียมการยื�นแบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบยีน และ



การยื�นคําขอต่างๆ เมื�อสํานักงานไดร้ับคําขอและเอกสารหลักฐานที�ถูกตอ้งครบถว้นตามวรรคหนึ�งแลว้ สํานักงานจะ
ดําเนนิการพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วัน  

การชําระคา่ธรรมเนียมตามวรรคหนึ�ง มใิหบ้รษัิทจัดการเรยีกเก็บจากกองทนุรวม  

3. การแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการโดยใชว้ธิีการขอมตผิูถ้ือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตเิสียงขา้งมากหรือมตพิเิศษมี
จํานวนไมเ่กนิรอ้ยละ 55 หรอืไมเ่กนิรอ้ยละ 80 ใหบ้รษัิทจัดการสง่เอกสารหลักฐานเกี�ยวกับการขอมตแิละการนับมตไิป
ยังผูด้แูลผลประโยชน ์เพื�อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตนัิ$น  

ทั$งนี$ การแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการหรอืวธิกีารจัดการในเรื�องที�กระทบสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนัียสําคัญตอ้งไดร้ับ
มตพิเิศษ โดยกําหนดเรื�องที�มนัียสําคัญใหร้วมถงึ  

(1) การเปลี�ยนแปลงประเภทหรอืนโยบายการลงทนุของกองทนุรวมที�ทําใหผ้ลตอบแทนและความเสี�ยงของกองทุนรวม
เปลี�ยนแปลงอยา่งมนัียสําคัญ  

(2) การชําระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอื�น  

(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมที�มีนโยบายการลงทุน ความเสี�ยงและระดับความเสี�ยงของการลงทุน 
(risk spectrum) แตกตา่งกัน  

(4) การรับชําระหนี$ดว้ยทรัพยส์นิอื�นแทนเงนิ  

(5) การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิ�มขึ$นเกนิกว่าอัตรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ้่ายเดมิตามที�
ระบไุวล้า่สดุในโครงการ  

(6) การเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขการประกัน ผูป้ระกัน สทิธ ิหนา้ที� และความรับผดิชอบของผูป้ระกัน หรอืการแกไ้ขเพิ�มเตมิ
สญัญาประกันในเรื�องใดๆ อันมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุเสยีผลประโยชน ์ 

สทิธใินการลงมตกิรณีกองทนุลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการเดยีวกัน (กองทนุปลายทาง) มใิห ้
กองทุนตน้ทางลงมตใิหก้องทุนปลายทาง อย่างไรก็ด ีในกรณีที�กองทุนปลายทางไม่สามารถดําเนินการเพื�อขอมตไิด ้
เนื�องจากตดิขอ้จํากัดหา้มมใิหก้องทนุตน้ทางลงมตใิหก้องทนุปลายทาง บรษัิทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ไดห้ากไดร้ับมตเิกนิกึ�งหนึ�งของผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที�เหลอืยกเวน้กรณี
กองทนุปลายทางเป็นกองทนุรวมอสังหารมิทรัพย ์และกองทนุรวมโครงสรา้งพื$นฐาน ใหก้องทนุตน้ทางลงมตใิหก้องทุน
ปลายทางไดส้งูสดุไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง  

บริษัทจัดการอาจแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการจัดการกองทุนรวมได ้โดยถือว่าไดร้ับมติจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ หรือ
ขอ้กําหนดอื�นในทํานองเดยีวกัน ใหก้ระทําไดเ้ฉพาะในกรณีดังต่อไปนี$  

(1) การแกไ้ขเพิ�มเตมิขอ้มลูซึ�งมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทั$งปวงไดร้ับประโยชนเ์พิ�มขึ$น  

(2) การแกไ้ขเพิ�มเตมิที�ตอ้งดําเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 
ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั�งที�ออกโดยอาศัยอํานาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว  

(3) การแกไ้ขเพิ�มเตมิชื�อและรายละเอยีดอื�นของบคุคลใหถ้กูตอ้ง  

(4) การแกไ้ขเพิ�มเตมิที�ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน ไม่ทําใหผ้ลตอบแทนและความเสี�ยงของ
กองทนุเปลี�ยนแปลงไปอยา่งมนัียสําคัญ หรอืเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทั $งปวง  

4. การแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการในกรณีดังต่อไปนี$ ใหถ้อืวา่สํานักงาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการใน
เรื�องดังกลา่ว  

(1) การแกไ้ขเพิ�มเตมิซึ�งมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทั $งปวงไดร้ับประโยชนเ์พิ�มขึ$นในกรณีดังนี$  

(ก) การลดมลูคา่ขั $นตํ�าในการซื$อหน่วยลงทนุ  

(ข) การเพิ�มชอ่งทางในการขายและรับซื$อคนืหน่วยลงทนุ  



(ค) การเพิ�มจํานวนผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื$อคนื  

(ง) การเพิ�มความถี�ของการสง่คําสั�งซื$อขายหน่วยลงทุนในแต่ละชว่งเวลาซึ�งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทนุ
รวมอยา่งมนัียสําคัญ  

(จ) การลดเวลาสง่คําสั�งซื$อขายหน่วยลงทนุลว่งหนา้กอ่นมกีารเปิดใหข้ายและรับซื$อคนืหน่วยลงทนุ  

(2) การแกไ้ขเพิ�มเตมิที�ตอ้งดําเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 
ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั�งที�ออกโดยอาศัยอานาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว  

(3) การแกไ้ขเพิ�มเตมิชื�อและรายละเอยีดอื�นของบคุคลใหถ้กูตอ้ง  

(4) การแกไ้ขเพิ�มเตมิเพื�อเปลี�ยนตัวผูด้แูลผลประโยชน ์เมื�อไดร้ับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต.  

(5) การแกไ้ขเพิ�มเติมเพื�อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายของกองทุน ใหเ้ป็นไปตามที�กําหนดไวใ้นขอ้ 15.5 (3) 
หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบังคับของมตดิังกล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดใน
ขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดการ ทั$งนี$ การขอมตเิพื�อแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการเป็นไปตามที�กําหนดไว ้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
พ.ศ.2535  

การดําเนนิการใดที�โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดใหต้อ้งไดร้ับมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุน หากบรษัิท
จัดการกองทุนรวมไดด้ําเนนิการไปตามมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนที�ไดร้ับมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนทั$ง
ปวงเห็นชอบใหด้ําเนนิการดังกลา่วและมผีลผูกพันตามมต ิ

มตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนที�ใหด้ําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแยง้กับหลักเกณฑท์ี�กําหนดในกฎหมาย ใหถ้อืว่ามตนัิ$น
เสยีไป 

ในกรณีที�เป็นการขอมตเิพื�อแกไ้ขขอ้ผกูพันในเรื�องที�กระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนัียสําคัญ ตอ้งไดร้ับมติ
พเิศษของผูถ้ือหน่วยลงทุน (มตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนที�มีคะแนนเสยีงไดไ้ม่นอ้ยกว่าสามในสี�ของจํานวนหน่วยลงทุน
ทั$งหมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ�งเขา้ร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจํานวนหน่วยลงทุนทั$งหมดของ
ผูถ้ือหน่วยลงทุนซึ�งส่งหนังสอืแจง้มตแิละมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีที�กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทนุ การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนนอกจากจะตอ้งปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์กี�ยวกับการขอมตผูิถ้อืหน่วยลงทุนที�
กําหนดไวใ้นขอ้ผูกพัน หรือที�กําหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที�กําหนดในประกาศนี$แลว้ 
ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์พิ�มเตมิดังตอ่ไปนี$ดว้ย 

(1) ในกรณีที�เป็นการขอมตทิี�มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้ับผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วย
ลงทุนไม่เท่ากัน ตอ้งไดร้ับมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนดิที�ไดร้ับผลกระทบ แลว้แต่
กรณี 

(2) ในกรณีที�เป็นการขอมตทิี�มผีลกระทบต่อผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุไมว่่ากรณีใด ตอ้งไดร้ับมตเิสยีงขา้งมาก
หรอืมตพิเิศษของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิที�ไดร้ับผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

(3) ในกรณีที�เป็นการขอมตทิี�มผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิใดชนดิหนึ�ง ตอ้งไดร้ับมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษ
ของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิที�ไดร้ับผลกระทบ แลว้แตก่รณี  

20. วธิกีารแกไ้ขเพิ1มเตมิขอ้ผกูพนั :  

การแกไ้ขเพิ�มเตมิสว่นใดสว่นหนึ�งของขอ้ผูกพันที�เป็นไปตามวธิกีารที�กําหนดไวใ้นขอ้ผูกพัน และมสีาระสําคัญที�เป็นไป
ตามและไม่ขัดหรอืแยง้กับพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑท์ี�ออกโดย
อาศัยอํานาจของกฎหมายดังกลา่ว ใหถ้อืวา่ขอ้ผกูพันสว่นที�แกไ้ขเพิ�มเตมินั$นมผีลผกูพันคูส่ัญญา 

การแกไ้ขเพิ�มเตมิขอ้ผูกพันในเรื�องที�กระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนัียสําคัญตอ้งไดร้ับมตพิเิศษของผูถ้อื
หน่วยลงทนุ ทั$งนี$ เรื�องที�กระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียสําคัญ ใหร้วมถงึ 

(ก) ขอ้กําหนดเกี�ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 



(ข) ขอ้กําหนดเกี�ยวกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�นตามขอ้ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทนุ ที� ทน. 19/2554 

(ค) ขอ้กําหนดเกี�ยวกับการรับชําระหนี$ดว้ยทรัพยส์นิอื�น  

(ง) ขอ้กําหนดเกี�ยวกับการประกันตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ ที� ทน. 19/2554 กรณีกองทุน
รวมมีประกัน และขอ้กําหนดเกี�ยวกับการแกไ้ขเพิ�มเตมิสัญญาประกันในเรื�องใด ๆ อันมีผลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนเสีย
ผลประโยชน ์

(จ) เรื�องที�ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นว่ากระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียสําคัญ 

การแกไ้ขเพิ�มเตมิขอ้ผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี$ ใหม้ผีลผกูพันเมื�อไดร้ับความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน ์โดยไม่
ตอ้งไดร้ับมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(ก) เป็นการแกไ้ขเพิ�มเตมิขอ้ผูกพันใหม้สีาระสําคัญสอดคลอ้งกับโครงการจัดการกองทุนรวมที�แกไ้ขเพิ�มเตมิโดยไดร้ับ
มตโิดยเสียงขา้งมากหรือมตพิเิศษของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงาน แลว้แต่กรณี หรือ
(ข) ผูดู้แลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแกไ้ขเพิ�มเตมิขอ้ผูกพันนั$นเหมาะสม มีความจําเป็นหรอืสมควร และไม่
กระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียสําคัญ 

การแกไ้ขเพิ�มเตมิขอ้ผูกพันไม่ว่ากรณีใดตอ้งกระทําเป็นหนังสอืลงลายมือชื�อโดยบุคคลผูม้ีอํานาจลงนามผูกพันบรษัิท
จัดการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์ พรอ้มทั$งประทับตราบรษัิท (ถา้มี) บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหม้ีขอ้
ผูกพันเปิดเผยไว ้ณ ที�ทําการและเว็บไซต์ของบรษัิทจัดการกองทุนรวมเพื�อใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได ้
รวมทั $งจัดส่งสรุปการแกไ้ขเพิ�มเตมิขอ้ผูกพันพรอ้มทั$งเหตุผลและความจําเป็นใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนพรอ้มกับการส่ง
รายงานประจําปีของกองทนุรวม  

21. การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  

21.1. การระงับขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ : ม ี 

21.2. รายละเอยีดเพิ�มเตมิ :  

ในกรณีที�บรษัิทจัดการฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิัตติามหลักเกณฑเ์กี�ยวกับการอนุมัตใิหจ้ัดตั$งกองทนุรวมแบบเป็นการทั�วไปและ
การฝ่าฝืนหรอืการไม่ปฏบัิตนัิ$นก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุนรวมหรือผูล้งทุน บรษัิทจัดการจะแกไ้ขเยยีวยาความ
เสยีหายโดยไม่ชักขา้ โดยในกรณีที�เกดิขอ้พพิาทระหว่างบรษัิทจัดการกองทุนรวมและผูล้งทุน บรษัิทจัดการยนิยอมให ้
นําขอ้พพิาทเขา้สูก่ารพจิารณาของอนุญาโตตุลาการ  

22. การเลกิกองทนุรวม :  

22.1. เงื1อนไขในการเลกิกองทุน :  

ใหก้องทนุรวมดําเนนิการเลกิกองทนุรวมเปิดเมื�อปรากฏกรณีดังต่อไปนี$  

22.1.1 หากปรากฎวา่กองทนุมจํีานวนผูถ้อืหน่วยลงทนุลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 35 รายในวันทําการใด  

22.1.2 หากปรากฎวา่มกีารขายคนืหน่วยลงทนุในลักษณะใดลักษณะหนึ�งดังตอ่ไปนี$ แตไ่มร่วมถงึกรณีที�เป็นการขายคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงนิ กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟีดเดอร ์กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวม
อทีเีอฟ  

1 มกีารขายคนืหน่วยลงทนุ ณ วันใดวันหนึ�งเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั$งหมด  

2 มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทนุในหน่วยลงทนุในชว่งระยะเวลา 5 วันทําการซื$อขายหน่วยลงทนุใดตดิต่อกัน คดิเป็น
จํานวนเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั$งหมด  

ความใน (22.1.2) วรรคหนึ�ง มใิหน้ามาใชบ้ังคับกับกองทนุรวมที�บรษัิทจัดการกองทนุรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชื�อโดย
สจุรติและสมเหตุสมผลว่าการเลกิกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนที�เหลอือยู่ เนื�องจากกองทุนรวม



ยังคงมีทรัพย์สนิคงเหลือที�มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผูถ้ือหน่วยลงทุนที�เหลืออยู่จะไม่ไดร้ับ
ผลกระทบจากการขายคนืนั$น  

22.1.3 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเลกิโครงการ ในกรณีที�บรษัิทจัดการไม่สามารถนําเงนิไปลงทุนใน
หลักทรัพยห์รือทรัพย์สนิอื�น เพื�อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ือหน่วยลงทุนตามที�ระบุในโครงการและหรือกรณีกองทุนมี
ขนาดกองทุนลดลงเหลอืนอ้ยจนไม่เหมาะสมกับค่าใชจ่้ายในการบรหิารกองทุนต่อไป และบรษัิทจัดการประสงคจ์ะเลกิ
กองทนุเปิดนั$น  

22.1.4 เมื�อสํานักงานมคํีาสั�งเลกิกองทนุรวมตามมาตรา 128 แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 
2535  

22.1.5 เมื�อการอนุมัตใิหจ้ัดตั$งกองทุนรวมเป็นอันสิ$นสุดลงตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าดว้ยการจัดตั $ง
กองทนุรวมเพื�อผูล้งทนุทั�วไปและเพื�อผูล้งทนุที�มใิชร่ายย่อย และการเขา้ทําสญัญารับจัดการกองทนุสว่นบคุคล  

22.1.6 เมื�อสํานักงานมคีําสั�งเพกิถอนการอนุมัตใิหจ้ัดตั$งและจัดการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมเพื�อผูล้งทนุทั�วไป กองทนุรวมเพื�อผูล้งทุนที�มใิชร่ายย่อย  

22.1.7 เมื�อเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี�กําหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่า
ดว้ยหลักเกณฑ ์เงื�อนไข และวธิกีารจัดการกองทนุรวมเพื�อผูล้งทนุทั�วไป กองทนุรวมเพื�อผูล้งทนุที�มใิชร่ายยอ่ย กองทุน
รวมเพื�อผูล้งทนุประเภทสถาบัน และกองทนุสว่นบคุคล  

22.2. การดําเนนิการของบรษิทัจดัการ เมื1อเลกิกองทนุรวม :  

เวน้แต่สํานักงาน จะพจิารณาแกไ้ข เปลี�ยนแปลง เพิ�มเตมิ ประกาศ กําหนด สั�งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็น
อยา่งอื�น ในกรณีที�มเีหตจํุาเป็นและสมควรสําหรับการเลกิกองทนุ บรษัิทจัดการจะดําเนนิการ ดังนี$  

กรณีทราบกําหนดการเลกิกองทุนลว่งหนา้  

กรณีทราบกําหนดการเลกิกองทนุล่วงหนา้ บรษัิทจัดการจะดําเนนิการดังนี$  

(1) ดําเนนิการดว้ยวธิกีารใด ๆ เพื�อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนและผูล้งทนุทั�วไปทราบเรื�องดังกล่าวกอ่นวันเลกิกองทนุรวมเป็น
เวลาไม่นอ้ยกว่าหา้วันทําการ เช่น เผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นตน้ เวน้แต่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะใหค้วามเห็นชอบ หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื�น และกระทําการดว้ยวธิีอื�นใด เพื�อใหผู้ล้งทุน
รับทราบขอ้มลูในเรื�องดังกลา่วได ้ 

(2) แจง้เป็นหนังสอืใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ทราบ 
กอ่นวันเลกิกองทนุเป็นเวลาไมน่อ้ยกว่า 5 วันทําการ  

(3) จําหน่ายทรัพยส์นิของกองทุนเพื�อรวบรวมเป็นเงนิโอน เงนิฝากประเภทกระแสรายวัน เงนิฝากประเภทออมทรัพย ์
และตัtวสญัญาใชเ้งนิที�มกํีาหนดระยะเวลาใชเ้งนิคนืเมื�อทวงถาม ใหเ้สร็จสิ$นกอ่นวันเลกิกองทนุ  

กรณีไมท่ราบกําหนดการเลกิกองทุนลว่งหนา้  

(1) ยตุกิารรับคําสั�งซื$อและคําสั�งขายคนืหน่วยลงทนุตั$งแตวั่นทําการที�ปรากฏกรณีตามขอ้ 22.1.1 – 22.1.4  

(2) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนที�มชี ื�ออยู่ในทะเบียนผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน รวมทั $งแจง้เป็น
หนังสอืใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบดว้ย ทั$งนี$ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทําการที�ปรากฏกรณีตามขอ้ 
22.1.1 – 22.1.4  

(3) จําหน่ายหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิที�เหลอือยู่ของกองทุนรวมภายใน 5 วันทําการนับแต่วันทําการที�ปรากฏกรณีตาม
ขอ้ เพื�อ 22.1.1 รวบรวมเงนิเทา่ที�สามารถกระทําไดเ้พื�อชําระค่าขายคนืหน่วยลงทนุใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัต ิ 

(4) ชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงนิที�รวบรวมไดต้าม (3) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ
นับแต่วันทําการที�ปรากฏกรณีตามขอ้ 22.1.1 – 22.1.4 และเมื�อไดด้ําเนนิการชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแลว้จะถือว่า
เป็นการเลกิกองทุนรวม  



เมื�อไดด้ําเนนิการตามวรรคหนึ�งแลว้ หากมหีลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิคงเหลอือยู่จากการดําเนนิการตาม (3)  

ใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมดําเนนิการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลักเกณฑ ์เงื�อนไขและวธิีการชําระ
บัญชขีองกองทนุรวมกรณีทราบกําหนดการเลกิกองทนุล่วงหนา้ หรอืเมื�อครบอายโุครงการ  

23. การชําระบญัชเีมื1อเลกิกองทนุ :  

เมื�อเลกิโครงการแลว้บรษัิทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี$ เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน จะพจิารณา
แกไ้ข เปลี�ยนแปลง เพิ�มเตมิประกาศ กําหนด สั�งการเห็นชอบ และ/หรอืผ่อนผัน เป็นอยา่งอื�น  

(1) บรษัิทจัดการจะจัดใหม้ีการชําระบัญช ีโดยจะแต่งตั $งผูชํ้าระบัญชทีี�สํานักงาน เห็นชอบ เพื�อดําเนินการคํานวณ 
รวบรวมทรัพยส์นิ จัดทําบัญช ีชําระหนี$สนิ จําหน่ายและแจกจ่ายทรัพยส์นิแกผู่ถ้ือหน่วยลงทุน รวมทั $ง ทําการอย่างอื�น
ตามแต่จําเป็นเพื�อชําระบัญชขีองกองทุนใหเ้สร็จสิ$น โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงื�อนไข และวธิกีารที�คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด สั�งการ ผอ่นผัน และ/หรอืเห็นชอบ  

(2) เมื�อชําระค่าใชจ้่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระตดิพัน เงนิค่าตอบแทนในการชําระบัญช ีและหนี$สนิทั$งหมดของกองทุน
เสร็จสิ$น ผูชํ้าระบัญชจีะดําเนินการเฉลี�ยคนืเงนิใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ตามมูลค่าทรัพยส์นิสุทธเิท่าที�คงเหลอือยู่ตาม
สดัสว่นจํานวนหน่วยลงทนุที�มชี ื�อปรากฏอยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วันเลกิกองทนุรวม  

(3) ในกรณีที�เจา้หนี$ของกองทุนไม่ไดย้ื�นคําทวงหนี$แก่ผูช้ําระบัญช ีหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่มารับเงนิหรือทรัพย์สนิ 
หรือไม่ยื�นเช็คต่อธนาคารเพื�อใหใ้ชเ้งนิตามเช็คที�ไดร้ับเนื�องจากการแจกจ่ายทรัพยส์นิใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ผูชํ้าระ
บัญชจีะดําเนนิการวางเงนิตามจํานวนหนี$หรอืจํานวนเงนิตามเช็ค หรอืวางทรัพยส์นิอื�น ซึ�งไดห้ักค่าฤชาธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่ายเกี�ยวกับการวางเงนิหรือทรัพยส์นิดังกล่าวแลว้ รวมทั$งวางเงนิประกันค่าฤชาธรรมเนียมไว ้ณ สํานักงานวาง
ทรัพยต์ามกฎหมาย กฎขอ้บังคับ และระเบยีบเกี�ยวกับการวางทรัพย ์และจะแจง้เป็นหนังสอืใหเ้จา้หนี$ หรอืผูถ้อืหน่วย
ลงทุน ซึ�งมชีื�อปรากฏในบัญชแีละเอกสารหลักฐานของกองทุนรวมทราบถงึการวางเงนิหรอืทรัพยส์นิดังกล่าวโดยทาง
ไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรับหรอืโดยวธิอีื�นที�มหีลักฐานการตอบรับ อกีทั$งยังจะดําเนนิการใดๆ ตามความจําเป็นเพื�อให ้
สํานักงาน เป็นผูม้สีทิธถิอนเงนิหรอืทรัพยส์นิที�วางไว ้ซึ�งเจา้หนี$หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนมไิดเ้รยีกเอาภายใน 10 ปี นับแต่
วันถัดจากวันที�ไดร้ับ คําบอกกลา่วการวางเงนิหรอืทรัพยส์นิในฐานะที�เป็นทรัพยส์นิคงคา้งของกองทุนรวม  

(4) ผูชํ้าระบัญชจีะตอ้งชําระบัญชใีหเ้สร็จสิ$นภายใน 90 วันนับตั $งแต่วันถัดจากวันเลกิกองทุนรวม และเมื�อชําระบัญชี
เสร็จสิ$นแลว้ ผูช้ําระบัญชจีะทําการยื�นคําขอจดทะเบยีนเลกิกองทุนพรอ้มทั$งจัดสง่รายงานผลการชําระบัญชตีามแบบที�
สํานักงาน ประกาศกําหนด ภายใน 30 วันนับตั$งแต่วันถัดจากวันชําระบัญชเีสร็จสิ$น เวน้แต่ในกรณีที�ผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่
มารับเงนิหรือทรัพยส์นิ หรือไม่ยื�นเช็คแก่ธนาคารเพื�อใหใ้ชเ้งนิตามเช็คที�ไดร้ับเนื�องจากการแจกจ่ายทรัพยส์นิใหแ้ก่
ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ผูช้ําระบัญชสีามารถยื�นคําขอจดทะเบยีนเลกิกองทุนรวมไดเ้มื�อพน้กําหนด 6 เดอืนนับตั $งแตวั่นถัดจาก
วันชําระบัญชเีสร็จสิ$น เวน้แต่มีเหตุผลจําเป็นและสมควรโดยตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงาน ดว้ย และหาก
ปรากฏวา่ยังมทีรัพยส์นิคงคา้งอยู ่ผูช้ําระบัญชจีะจัดการโอนทรัพยส์นิดังกลา่วใหต้กเป็นกรรมสทิธิvของสํานักงาน  

โครงการจัดการกองทุนรวมที�ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ�มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ที�แนบทา้ยขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบรษัิท
จัดการกองทนุรวม ถอืเป็นสว่นหนึ�งของขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดการกองทนุรวม   
 


