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ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุน 
กองทุนเปด แอล เอช แอคทีฟ หุนระยะยาว   
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ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุน 
กองทุนเปด แอล เอช แอคทีฟ หุนระยะยาว   

กับ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด 
 

1. บริษัทจัดการ :  
 
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนแลนด แอนด เฮาส จํากัด  
ท่ีอยู (ภาษาไทย) : เลขท่ี 11 อาคารคิวเฮาส สาทร ช้ัน 14 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท 0 2286 3484 , 0 2679 2155 โทรสาร 0 2286 3585 , 0 2679 2150  
 
ท่ีอยู (ภาษาอังกฤษ) :  
 
สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :  

ในการจัดการกองทุนบริษัทจัดการมีสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบในการดําเนนิการดงัตอไปนี้  
(1) การบรหิารกองทุนรวม  
(1.1) ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสินซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุนตอ
สํานักงาน ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนคร้ังแรก  
(1.2) จัดการกองทุนรวมใหเปนไปตามท่ีระบุไวในโครงการจัดการท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตลอดจนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบรษัิทจัดการอยางเครงครัด  
(1.3) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินตางๆ และซ้ือขาย จําหนายส่ังโอน 
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีลงทุนไวตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรโดยลงทุนภายใต
หลักเกณฑของกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
นโยบายการลงทุนของคณะกรรมการการลงทุน และตามวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนของโครงการท่ี
ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(1.4) ดําเนินการเพิม่จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลว หรือยกเลิกหนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืน  
(1.5) ดําเนินการเพิม่จํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ตามวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด  
(1.6) สงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดการส่ังซื้อ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามท่ีระบุไวใน
โครงการ  
(1.7) สงวนสิทธิท่ีจะเลื่อนกําหนดการชําระเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน ตามท่ีระบุไวในโครงการ  
(1.8) สงวนสิทธิท่ีจะรับชําระหนี้เพ่ือกองทุนดวยทรัพยสินอ่ืนแทนการชําระหนีด้วยเงินโอนตามตราสารแหง
หนี้ตามท่ีระบุไวในโครงการ  
(1.9) สงวนสิทธิท่ีจะชําระคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนเปนหลกัทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนแทนเงินไดตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีสมาคมกําหนด  
(1.10) สงวนสิทธิท่ีจะละเวนไมปฏิบัติตามมติของผูถือหนวยลงทุน เม่ือบริษัทจัดการ และ/หรือ ผูจัดการ
กองทุนมีเหตุอันสมควรเชื่อไดวามติดังกลาว ขัด ฝาฝน กฎระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ของสํานักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย  
(1.11) เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุนของกิจการท่ีกองทุนถือหุนหรือหลักทรัพยอยู
เทาท่ีจําเปน เพ่ือรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน และเปนไปตามแนวนโยบายท่ีคณะกรรมการการลงทุน
เปนผูกําหนด  
(1.12) เปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีจัดการกองทุนตามท่ีระบุไวใน
โครงการภายใตหัวขอ “วิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ”  
(1.13) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซ่ึงบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําไดภายในขอบเขตของ
กฎหมาย  
(1.14) ปฏิบัติการอ่ืนๆ เพ่ือใหบรรลุซ่ึงวัตถุประสงคของกองทุน และรักษาไวซ่ึงผลประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนภายใตขอบเขต หนาท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ท้ังน้ี จะตองไมขัดตอพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท้ังท่ีมีอยูในปจจุบันและท่ีจะแกไข
เพิ่มเติมในอนาคต  
(1.15) ดําเนินการเลิกกองทุนตามท่ีระบุไวในโครงการ  
(1.16) จัดใหมีการชําระบัญช ีตามท่ีระบุไวในโครงการภายใตหัวขอ “การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการ
เฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”  
(1.17) ปฏิบัตใิหเปนไปตามรายละเอียดโครงการ และตามกฎหมาย ก.ล.ต. โดยเครงครัด  
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(2) การรับและจายเงินของกองทุน  
(2.1) จัดใหมีการรับและจายคาธรรมเนียม คาใชจาย หรือเงินตอบแทนอ่ืนใดจากและใหแกผูถือหนวยลงทุน
และกองทุน ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดการของกองทุนตามท่ีกําหนดไวในหัวขอ “คาธรรมเนยีม
และคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูส่ัง ซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม”  
(2.2) ไดรับคาตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดไวในหัวขอ 
“คาธรรมเนยีมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม”  
(3) การแตงต้ังบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือการจัดการกองทุน  
(3.1) จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนกองทุนซ่ึงมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยคุณสมบัติ
ของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุน และแตงตั้ง
ผูดูแลผลประโยชนอ่ืนแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนท่ีกําหนดไวในหัวขอ “เงื่อนไขการ
เปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน” ท้ังนี้ โดยได รับอนุญาตจากสํานักงาน กอน  
(3.2) แตงตั้งผูสนับสนนุการขายหรือรับซ้ือคืนภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด  
(3.3) จัดใหมีผูสอบบัญชีของกองทุนท่ีมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามประกาศสํานักงาน วาดวย
การใหความเห็น ชอบผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพยและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  
(3.4) แตงตั้งผูชําระบัญชีกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ท้ังนี้โดยความเหน็ชอบของสํานักงานกอน  
(3.5) แตงตั้งและถอดถอนนายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร  
(3.6) แตงตั้งบุคคลใดๆ เพ่ือมาปฏิบัติหนาท่ีใหแกกองทุน ท้ังนี้ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร  
(4) การขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุน และงานทะเบียนหนวยลงทุน  
(4.1) จัดใหมใีบคําขอเปดบัญชีกองทุน คําส่ังซ้ือหนวยลงทุน หรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนซ่ึงมีลักษณะ
เปนไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  
(4.2) ขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามวิธีการท่ีระบุไวในโครงการภายใตหัวขอ “การเสนอขายหนวยลงทุน
ครั้งแรก”, “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก” และ “การรับซ้ือคืนหนวยลงทุน”  
(4.3) จัดสรรหนวยลงทุนตามวิธีการท่ีกําหนดในหัวขอ “การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก” และ “การเสนอ
ขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก”  
(4.4) จัดสรรหนวยลงทุนของกองทุนท่ีจะรับซ้ือคืนจากผูถือหนวยตามสวนในหัวขอ “การเลื่อนกําหนดการ
ชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน” แกผูถือหนวยลงทุน หรือ “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ัง
ซ้ือหรือขายคืนหนวยลงทุน ท่ีไดรับไวแลว หรือการหยุดรับคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน" หรือ “การ
ชําระคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนแทนเงิน”  
(4.5) ยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืน ซึ่งไดรับการจัดสรรแลว  
(4.6) ชดเชยราคาตามหัวขอ “หลักเกณฑและวิธีการดําเนนิการในกรณีท่ีมูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง”  
(4.7) ปดบัญชีกองทุนของผูถือหนวยลงทุนท่ีมิไดทําการซื้อขายหนวยลงทุนและไมมหีนวยลงทุนตามท่ีระบุ
ไวในหัวขอ “การรับซ้ือคืนหนวยลงทุน” คงเหลืออยูในบัญชี  
(5) การดําเนนิการอ่ืนๆ  
(5.1) จัดใหมีการฝากทรัพยสินของกองทุนไวกับผูดูแลผลประโยชนของกองทุน  
(5.2) จัดใหมแีละเก็บรักษาไวซ่ึงทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงาน ประกาศ
กําหนด  
(5.3) จัดทํารายงานทุกรอบปบัญชีเพ่ือแสดงขอมูลเก่ียวกับกองทุนของรอบปบัญชี และสงรายงานดังกลาว
ใหแกผูถือหนวยลงทุนท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และสํานักงาน ภายใน 3 เดือนนับแตวันส้ินป
บัญชี หรือภายใน 4 เดือนนับตั้งแตวันถัดจากวันส้ินปบัญชี ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเลือกจัดทําและสงรายงาน
ตามขอ (5.4) ตามปปฏิทิน และบริษัทจัดการจะจัดใหมีรายงานของรอบระยะเวลาลาสุดไว ณ ท่ีทําการทุก
แหงของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) เพ่ือใหผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูได
และจัดทําสําเนาใหเมื่อผูถือหนวยลงทุนรองขอ  
(5.4) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือปปฏิทินเพ่ือแสดงขอมูลเก่ียวกับกองทุน
ของรอบระยะเวลา 6 เดือนนัน้ และสงรายงานดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวย
ลงทุนและสํานักงาน ภายใน 2 เดือน นับต้ังแตวันถัดจากส้ินรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกลาว หรือเม่ือผูถือ
หนวยลงทุนรองขอ และบริษัทจัดการจะจัดใหมีรายงานของรอบระยะเวลาลาสุดไว ณ ท่ีทําการทุกแหงของ
บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถาม)ี เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูไดและ
จัดทําสําเนาใหเมื่อผูถือหนวยลงทุนรองขอ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเลือกจัดทําและสงรายงานดังกลาวตาม
รอบปบัญชี บริษัทจัดการจะไดรับยกเวนไมตองจัดทําและสงรายงานดังกลาวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลัง
สําหรับปบัญชีนั้น  
(5.5) จัดทําหนังสือชี้ชวนใหมทุกรอบปบัญชีเพ่ือแสดงขอมูลเก่ียวกับกองทุน ณ วันส้ินปบัญชีและสงใหแก
สํานักงาน ภายใน 60 วันนับตัง้แตวันถดัจากวันส้ินปบัญชีนั้น  
(5.6) แจงการแกไขเพ่ิมเตมิขอมูลท่ีไดจดทะเบียนไวแลว ยกเวนการเพ่ิมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการ
แกไขเพ่ิมเติมจํานวนและมูลคาหนวยลงทุนท่ีขายไดแลวท้ังหมดของกองทุนใหแกสํานักงาน ทราบภายใน 5 
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วันทําการนับแตวันท่ีไดแกไขเพ่ิมเติมนั้น  
(5.7) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพยสิน เปนกองทุนตอสํานักงาน โดยเสียคาธรรมเนยีม
ตามอัตราท่ีสํานักงาน กําหนดในกรณีท่ีหลักฐานดังกลาวสูญหายหรือถูกทําลาย  
(5.8) จัดทํารายงานการซ้ือขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนเพ่ือการลงทุนของกองทุนเปนรายวัน และจัดให
ผูดูแลผลประโยชนภายในทุกส้ินวันทําการนั้น  
(5.9) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปนรายวัน และจัดสงใหผูดูแลผลประโยชนภายในทุกส้ิน
วันทําการนั้น  
(5.10) จัดทํารายงานอัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพย และ/หรือ ทรัพยสินท่ีมมีูลคาเกินอัตราสวนท่ี
สํานักงาน กําหนด ในกรณีท่ีมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดหลักทรัพยมาเพ่ิมเติมตามหลกัเกณฑและวิธีการท่ี
สํานักงาน กําหนด และจัดสงใหผูดูแลผลประโยชนภายใน 3 วันทําการนับแตวันถัดจากวันท่ีไดมาซ่ึง
หลักทรัพย และ/หรือ ทรัพยสินนั้นมีมลูคาเกินอัตราท่ีกําหนด  
(5.11) จัดการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนท้ังหมดของผูถือหนวยลงทุนรายใดในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนนั้นๆ ขาย
คืนหนวยลงทุนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนตามท่ีระบุไวในหัวขอ 
“การรับซื้อคืนหนวยลงทุน”  
(5.12) กําหนดราคาท่ีเปนธรรมของหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุน ดวยความเห็นชอบของผูดูแล
ผลประโยชนเพ่ือใชในการคํานวณทรัพยสินสุทธิของกองทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการสามารถแสดงใหเห็นได
วา วิธีการคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม ไม
เหมาะสมกับสภาวการณในขณะท่ีคํานวณมูลคา  
(5.13) ดูแลติดตาม และรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงการดําเนินการฟองรอง บังคับคดี หรือฟองรองเรยีกคา
สินไหมทดแทนความเสียหาย ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  
(5.14) ขอความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชนในการดําเนินการรับชําระหนี้เพื่อกองทุนรวมดวยทรัพยสินอ่ืน 
(5.15) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนไวโดยถูกตองครบถวน  
(5.16) จัดทําและจัดสงรายงานตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  
(5.17) คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามท่ีระบุไวในหัวขอ “วิธีการคํานวณ 
กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน 
หลักเกณฑ และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง”  
(5.18) ส่ังผูดูแลผลประโยชนใหสงมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหนาย จาย โอนหลักทรัพยตลอดจนชําระ
ราคาคาหลักทรัพย และเบิกจายเงินของกองทุนสําหรับคาใชจายในการดําเนินงานของกองทุน ตามหัวขอ 
“คาธรรมเนยีมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน”  
(5.19) หนาท่ีอ่ืนใดตามท่ีสํานักงาน กําหนด  
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมหีนาท่ีปฏิบัติตามขอผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําส่ังท่ีออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว ท้ังน้ี ใน
กรณีท่ีขอกําหนดในขอผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ 
กฎ หรือคําส่ังดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนไดดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ัง
นั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุนไดปฏิบัติใหเปนไปตามขอผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแลว  
 
เงือนไขการเปล่ียนบริษัทจัดการ :  

กองทุนรวมอาจเปล่ียนบริษัทจัดการไดเมื่อเกิดกรณีใดกรณหีนึ่งดังตอไปนี้ และเมื่อไดรับการอนุมัติ หรือ
เห็นชอบจากสํานักงาน  
(1) เมื่อส้ินสุดระยะเวลา และ/หรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในโครงการ  
(2) ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดําเนินงาน การบริหารจัดการกองทุนหรือมี
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหนวยลงทุน หรือกรณีอ่ืนใดอันจะมีผลใหบริษัทจัดการไมประสงคท่ีจะปฏิบัติ
หนาท่ีตอไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมรับหนาท่ีในการจัดการกองทุนตอไป ท้ังน้ีบริษัทจัดการ
จะตองแจงตอผูถือหนวยลงทุนลวงหนาเปนลายลักษณอักษรวาไมประสงคจะรับหนาท่ีตอไป(ลาออก) โดยท่ี
ประชุมผูถือหนวยลงทุนจะตองดําเนินการจัดหาบริษัทจัดการรายใหมท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงาน และไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน เพ่ือทําหนาท่ีจัดการกองทุนตามท่ีระบุไวในโครงการแทนบริษัทจัดการภายใน
ระยะเวลาไมเกิน 90 วันนับจากวันท่ีไดรับแจงจากบริษัทจัดการ  
ในการเปลี่ยนตัวบริษัทจัดการหากเปนกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก็ให
ดําเนินการขอความเห็นชอบดงักลาวกอน โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งบริษัท
จัดการรายใหม อยางไรก็ดี หากเปนกรณีท่ีบริษัทจัดการไดทําการบอกกลาวการลาออกจากการเปนบริษัท
จัดการตามขอ (2) ขางตนน้ีจนครบถวน แตกองทุน และ/หรือผูถือหนวยลงทุน และ/หรือคณะกรรมการลงทุน
ไมสามารถจัดหาบริษัทจัดการกองทุนรวมอ่ืนใดมารับหนาท่ีไดภายใน 180 วันนับแตวันท่ีบริษัทจัดการไดทํา
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การบอกกลาว บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเลิกโครงการ โดยถือวาการดําเนินการดังกลาวไดรับความเห็นชอบ
จากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว  
 
ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไมวาโดยคําส่ังของสํานักงาน หรือโดยเหตุอ่ืนใดตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมตองดําเนินการตามท่ี
จําเปนเพ่ือใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมเขาทําหนาท่ีตอไปได ซึ่งรวมถึงการสงมอบเอกสารหลักฐาน
ตาง ๆ ใหแกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม  
 
2. ผูดูแลผลประโยชน :  

ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  
ท่ีอยู : อาคาร จี ทาวเวอร แกรนด พระราม 9 ชั้น 17 ฝงปกเหนือ (North Wing)  
เลขท่ี 9 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพ 10310  
โทรศัพท 02-128-2331-6 โทรสาร 02-128-2401-4  

 
สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :  

(1) สิทธิของผูดูแลผลประโยชน  
(1.1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาท่ีเปนผูดูแลผลประโยชนตามท่ีกําหนดไว  
(1.2) บอกเลิกสัญญาแตงตั้งตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในสัญญาดังกลาว ท้ังนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(2) หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน  
(2.1) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาท่ีและความรับผิดชอบใหเปนไปตามโครงการจัดการกองทุนภายใต
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงาน ท่ีออกตามพระราชบัญญัติดังกลาว หรือประกาศและคําส่ังตางๆ ท้ังท่ี
มีอยูในปจจุบันและท่ีแกไขเพิ่มเติม ท่ีกําหนดใหเปนหนาท่ีของบริษัทจัดการโดยเครงครดั  
(2.2) ดูแล รับฝาก และเก็บรกัษาทรัพยสินของกองทุนโดยแยกทรัพยสินของกองทุนออกจากทรัพยสินของ
ผูดูแลผลประโยชนและทรัพยสินของลูกคาอ่ืนจนกวาจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน พรอมท้ังดูแลใหการ
เบิกจายของกองทุนเปนไปตามท่ีระบุไวในโครงการ โดยตองเก็บรักษาหรือฝากไวอยางปลอดภัยท่ีผูดูแล
ผลประโยชน หรือบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือธนาคารแหงประเทศไทย เวนแต
บริษัทจัดการจะอนุญาตหรือตกลงเปนอยางอ่ืน ท้ังนี้หากมกีารเปล่ียนแปลงสถานท่ีเก็บรักษาทรัพยสิน ตอง
ไดรับความยินยอมจากบริษัทจัดการ รับเงินตางๆ ท่ีกองทุนจะพึงไดรับจากการจัดตั้งและดําเนินงานของ
กองทุน เชน เงินจองซ้ือหนวยลงทุน เงินปนผล และดอกเบ้ียจากหลักทรัพย เงินไดจากการจําหนายหรือ
เวนคืนหลักทรัพย และเงนิอ่ืนใดของกองทุนและนําเขาไวในบัญชีเงินฝาก และ/หรือ บัญชีทรัพยสินของ
กองทุน  
(2.3) จัดใหมีการรับมอบ เปลีย่นแปลง จําหนาย สงมอบ และโอนหลักทรัพยตางๆ ซ่ึงเปนทรัพยสินของ
กองทุนตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาคาหลักทรัพยดังกลาว ตามคําส่ังของบริษัทจัดการเมื่อเห็นวาหลักฐาน
ถูกตองแลว  
(2.4) รับรองความถูกตองในจํานวนหนวยลงทุนท่ีเพิ่มข้ึนจากการออกหนวยลงทุนใหกับผูส่ังซ้ือหนวยลงทุน
หรือผูถือหนวยลงทุน ตามจํานวนเงินท่ีบริษัทจัดการโอนเขาบัญชีส่ังซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนและจํานวน
หนวยลงทุนท่ีถูกยกเลิกจากการขายคืนของ ผูถือหนวยลงทุนในแตละวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนตามคําส่ัง
ของบริษัทจัดการ  
(2.5) ใหความเห็นชอบแกบรษัิทจัดการในการท่ีบริษัทจัดการเลื่อนกําหนดการชําระเงนิคาขายคืนหนวยลงทุน
แกผูถือหนวยลงทุนท่ีไดมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเนื่องจากมีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถ 
จําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสิน ของกองทุนไดอยางสมเหตุสมผล  
(2.6) ใหความเห็นชอบแกบรษัิทจัดการในการท่ีบริษัทจัดการไมขายหรือไมรับซ้ือคนืหนวยลงทุนตามคําส่ัง
ซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับไวแลว หรือหยุดรบัคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน หากเห็น
วามีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถ จําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนไดอยาง
สมเหตุสมผล หรือไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุ
จําเปนอ่ืนใดเพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  
(2.7) ใหความเห็นชอบแกบรษัิทจัดการในกรณีท่ีบริษัทจัดการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือ
ทรัพย สินอ่ืนแทนเงิน ในกรณีท่ีกองทุนไมสามารถชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนได 
และผูถือหนวยลงทุนท่ีส่ังขายคืนหนวยลงทุนตกลงท่ีจะรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอ่ืนแทนเงิน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสมาคมกําหนด  
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(2.8) ใหความเห็นชอบราคาท่ีเปนธรรมของหลักทรัพยหรอืทรัพยสินของกองทุนในกรณีท่ีบริษัทจัดการ
สามารถแสดงใหเห็นวาการคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมไม
เหมาะสมกับสภาวการณในขณะคํานวณมูลคาดังกลาว  
(2.9) ใหความเห็นชอบแกบรษัิทจัดการในการรับชําระหนี้เพ่ือกองทุนดวยทรัพยสินอ่ืนท่ีมิใชหลักประกันแทน
การชําระหนี้ดวยเงินโอนตามตราสารแหงหนี้  
(2.10) ใหความเห็นเก่ียวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการ เพ่ือประกอบกับขอมูลอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจัดการ
เปนผูจัดหาในการจัดทํารายงานดังนี้  
1) รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปบัญชีหรือปปฏิทิน โดยสงใหบริษัทจัดการภายใน 30 วัน
นับตั้งแตวันถัดจากวันส้ินรอบระยะเวลาหกเดือนดังกลาว  
2) รายงานทุกรอบปบัญชี โดยสงใหบริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแตวันส้ินปบัญชีนัน้  
(2.11) รับรองความถูกตองในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคารับซ้ือคืน และราคา
ขายหนวยลงทุนของกองทุน และการคํานวณหนวยลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการออกหนวยลงทุนใหผูส่ังซื้อหนวย
ลงทุน และจํานวนหนวยลงทุนท่ีลดลงจากการขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน ท่ีบริษัทจัดการได
คํานวณไว และสงใหผูดูแลผลประโยชนรับรอง เมื่อเหน็วาถูกตองแลว  
(2.12) จายเงินจากบัญชีของกองทุนในเวลาท่ีกําหนดตามคําส่ังของบริษัทจัดการ  
(2.13) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเขาประชุมผูถือหุน รับเงินปนผล 
และรับดอกเบ้ีย การจองหุนเพ่ิมทุน การเปลี่ยนแปลงมูลคาหุน และการเปลี่ยนแปลงอ่ืนใดท่ีมีผลตอการถือ
ครองหลักทรัพยของกองทุนโดยทันทีท่ีผูดูแลผลประโยชนไดรับขาวเปนลายลักษณอักษรจากตลาด
หลักทรัพย  
(2.14) จัดทํารายงาน และบัญชี ดังตอไปน้ี และสงใหแกบริษัทจัดการ  
1) รายงานเปนลายลักษณอักษรถึงผลในการดําเนนิการตามคําส่ังของบริษัทจัดการเก่ียวกับการรับและ
จําหนายหลักทรัพย การรับเงินปนผล ดอกเบ้ีย และอ่ืนๆ  
2) จัดทําบัญชี และรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนท่ีรับฝากไว  
3) จัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุน และรบัรองความถูกตอง  
4) จัดทํางบกระทบยอดสําหรับบัญชีเงินฝากของกองทุนท่ีอยูภายใตการดูแลของผูดูแลผลประโยชน  
5) จัดทํารายงานเก่ียวกับเงินโอน และรายละเอียดการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มลูคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคา
หนวยลงทุนของกองทุน  
(2.15) แจงใหบริษัทจัดการทราบในกรณีท่ีบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลัก ทรัพย รวมท้ังประกาศหลักเกณฑ หรือขอบังคับอ่ืนใดท่ีออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกลาวจน
กอใหเกิดความเสียหายตอกองทุน  
(2.16) จัดทํารายงานเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ในกรณีบริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวน
กระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนหรือไมปฏบัิติตามหนาท่ีตามมาตรา 125 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย พ.ศ. 2535 ภายใน 5 วันนับแตวันท่ีผูดูแลผลประโยชนรูถึงเหตุการณ
ดังกลาว  
(2.17) ดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนตามท่ีเห็นสมควร ท้ังนี้จะตองไมเขามา
มีอํานาจตอการตัดสินใจและการดําเนินงานของบริษัทจัดการ  
(2.18) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาท่ีของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ท้ังน้ี เพ่ือประโยชนของผูถือหนวยลงทุนท้ังปวง หรือเม่ือไดรับคําส่ัง
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สําหรับคาใชจายในการฟองรองบังคับคดีเพ่ือประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนในกองทุนใหเรียกรองจากทรัพยสินของกองทุนรวม  
(2.19) ในกรณีท่ีมีการเลิกโครงการ หนาท่ีผูดูแลผลประโยชนจะส้ินสุดเมื่อผูชําระบัญชีไดจดทะเบียนเลิก
กองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในชวงระยะเวลาท่ีการชําระบัญชียังไมส้ินสุดผูดูแล
ผลประโยชนจะรับฝากทรัพยสินของกองทุนจนกวาจะจดทะเบียนเลิกกองทุน  
(2.20) ในกรณีท่ีผูดูแลผลประโยชนหมดหนาท่ีลงไมวาในกรณีใดก็ตาม ผูดูแลผลประโยชนนัน้ตองทําหนาท่ี
ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนตอไปอยางสมบูรณจนกวาการจัดการโอนทรัพยสิน และเอกสารหลักฐาน
ท้ังหมดของกองทุนนั้น ตลอดจนการดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเปนเพ่ือใหการโอนทรัพยสินและเอกสารท้ังหลาย
เปนไปโดยเรียบรอยใหแกผูดแูลผลประโยชนรายใหมจะเสร็จส้ินและผูดูแลผลประโยชนรายใหมสามารถทํา
หนาท่ีไดทันที เวนแตบริษัทจัดการหรือผูมีอํานาจตามกฎหมายจะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน  
(2.21) แจงการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน และจัดทํารายงานในเรือ่งดังกลาวพรอมท้ัง
แสดงเหตุผล และหลักฐานท่ีไดใหความเห็นชอบหรือท่ีไดใหการรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคา
ยอนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผูดูแลผลประโยชนใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดย
พลัน  
(2.22) ทําการรับรองในกรณีท่ีราคาหนวยลงทุนไมถูกตองอันมีสาเหตุเนื่องจากจากปจจัยภายนอกท่ีไมอาจ
ควบคุมได เชน จากราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดครั้งสุดทายของตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซ้ือขาย
หลักทรัพยไมถูกตอง  
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(2.23) รับรองขอมูลการแกไขราคาหนวยลงทุนยอนหลัง รวมถึงการชดเชยราคากรณีคาํนวณหนวยลงทุนไม
ถูกตอง  
(2.24) กรณีการชําระบัญชีกองทุน ผูดูแลผลประโยชนจะดําเนินการเฉลี่ยเงินคนืแกผูถือหนวยลงทุนตาม
มูลคาทรัพยสินคงเหลือท่ีผูชําระบัญชีระบุ รวมถึงการรับฝากทรัพยสินจนกวาการชําระบัญชีจะเสร็จส้ิน  
(2.25) จดทะเบียนทรัพยสินหรือหลักทรัพยท่ีตองจดทะเบียนตอนายทะเบียน หรือผูออกหลักทรัพยแลวแต
กรณี  
(2.26) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนท่ีรับฝากไว รวมท้ังจัดทําบัญชีแสดงการ
รับจายของกองทุนดวย  
(2.27) ผูดูแลผลประโยชนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีพระราชบัญญัติหลักทรพัยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงาน ประกาศไวโดยเครงครัด  
(2.28) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน ท้ังนี้ตองไมขัดตอกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย หรือประกาศของสํานกังาน หรือ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีกําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชน
ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนาท่ีดูแล
รักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน และเม่ือมีการเปลีย่นแปลงผูดูแลผลประโยชน ผูดแูลผลประโยชนราย
เดิมมหีนาท่ีดําเนินการตามท่ีจําเปนเพ่ือใหผูดูแลผลประโยชนรายใหมสามารถปฏิบัติหนาท่ีตอไปได ซึ่งการ
ดําเนินการดังกลาวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพ่ือรบัรองความถูกตองและครบถวนของส่ิงท่ีสงมอบให
ผูดูแลผลประโยชนรายใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน 
 
ในกรณีท่ีผูดูแลผลประโยชนกระทําการ งดเวนกระทําการ หรือละเลยไมปฏิบัติหนาท่ี ในการดูแลรักษา
ประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนอาจใชสิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในการฟองรองบังคับคดีกับผูดูแลผลประโยชน
เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนท้ังปวงได 
 
ผูดูแลผลประโยชนตองไมกระทําการอันเปนการขัดกับผลประโยชนของกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุน ไม
วาการกระทํานั้นจะเปนไปเพื่อประโยชนของผูดูแลผลประโยชนเองหรือประโยชนของผูอ่ืน เวนแตเปนการ
เรียกคาตอบแทนในการทําหนาท่ีเปนผูดูแลผลประโยชน หรือเปนการดําเนินการในลักษณะท่ีเปนธรรมและได
เปดเผยขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนทราบกอนอยางเพียงพอแลว โดยผูถือหนวยลงทุนท่ีไดทราบขอมูลดังกลาว
มิไดแสดงการคัดคาน 
 
ในกรณีท่ีการดําเนินการใดตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมดําเนินการขอ
มติ ใหผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจดําเนินการตามท่ีจําเปนเพื่อขอมติของผูถือหนวยลงทุนได  
 
เงื่อนไขการเปล่ียนผูดูแลผลประโยชน :  

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชน ภายใตเง่ือนไขสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชน เมื่อเกิดกรณี
ใดกรณหีนึ่งหรือท้ังหมดดังตอไปนี้ ท้ังนี้ โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน  
(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนมีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนโดย
บอกกลาวใหอีกฝายหน่ึงทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 90 วัน  
(2) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ี
ไดตกลงไว ผูดูแลผลประโยชนหรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน โดยบอก
กลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 30 วัน  
(3) ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในการจัดการโครงการกองทุนรวม หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลง
กฎหมายวาดวยหลักทรัพย หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือกฎหมายอ่ืนใดในสวนท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของกองทุนรวมอันจะมีผลใหบรษัิทจัดการและผูดูแล
ผลประโยชนไมสามารถตกลงท่ีจะแกไขเปล่ียนแปลงสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนใหสอดคลองกับ
กฎหมายหรือประกาศดังกลาว ท้ังน้ีเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว มีผลใหเปนการเพ่ิมภาระหนาท่ีแก
ผูดูแลผลประโยชน และผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับหนาท่ีดังกลาวตอไป ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณ
อักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน  
(4) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนใหความเห็นชอบมีมติโดยเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกัน
เกินก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนเรยีกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแล
ผลประโยชนโดยบริษัทจัดการจะบอกกลาวใหผูดูแลผลประโยชนทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปน
เวลาไมนอยกวา 90 วัน  
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(5) ในกรณีท่ีผูดูแลผลประโยชนมีคุณสมบัติไมเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนจัดการ
แกไขคุณสมบัติใหถูกตองภายใน 15 วันนับแตวันท่ีบริษัทจัดการทราบเหตุดังกลาว และจะแจงการแกไข
ดังกลาวใหสํานักงานทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันท่ีไดแกไขเสร็จส้ิน  
ในกรณีท่ีผูดูแลผลประโยชนมิไดทําการแกไขคุณสมบัติใหถูกตองภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง 
บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาตเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 
15 วันนับแตวันท่ีครบกําหนดเวลาดังกลาว และเมื่อไดรับอนุญาตจากสํานักงานแลวบริษัทจัดการจะแตงตั้ง
ผูดูแลผลประโยชนรายใหมแทนโดยพลัน ท้ังน้ีเวนแตสํานกังานมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน  
(6) ในกรณีท่ีผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดการกองทุนรวม หรือขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของไป
เปดเผย หรือใชในทางท่ีกอหรืออาจกอความเสียหายตอกองทุนรวมหรือกอใหเกิดประโยชนแกผูดูแล
ผลประโยชนเอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได ท้ังนี้การบอกเลิกสัญญา
จะตองบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน  
กรณีท่ีมีเหตตุองเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทําใหการเปนผูดูแลผลประโยชนส้ินสุดลง ให
ผูดูแลผลประโยชนจัดการโอนทรัพยสินและเอกสารหลักฐานท้ังหมดของกองทุนรวมใหแกผูดูแลผลประโยชน
รายใหมหรือตามคําส่ังของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถงึการดําเนินการอ่ืน
ใดท่ีจําเปนเพื่อใหการโอนทรัพยสินและเอกสารท้ังหลายเปนไปโดยเรียบรอยภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันถัด
จากการเปนผูดูแลผลประโยชนส้ินสุดลง  
 
ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวมหรอืผูถือหนวยลงทุนท่ี
ไมเขาขอยกเวนใหกระทําได หากเปนกรณีท่ีมนีัยสําคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ใหบริษัทจัดการ
กองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได  
 
สถานท่ีเก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :  

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  

อาคาร จี ทาวเวอร แกรนด พระราม 9 ชั้น 17 ฝงปกเหนือ (North Wing)  
เลขท่ี 9 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพ 10310  
โทรศัพท 02-128-2331-6 โทรสาร 02-128-2401-4  

 
3. ผูสอบบัญชี :  

ชื่อ : นาย อนุสรณ เกียรติกังวาฬไกล  
ท่ีอยู : บริษัท เอเอสวี แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด เลขท่ี 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท 0 2294 8504 , 0 2294 8587 โทรสาร 0 2294 2345  
 
หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี โดยบริษัทจัดการ
จะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการกลต.ทราบ  

ชื่อ : นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล  
ท่ีอยู : บริษัท เอเอสวี แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด เลขท่ี 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท 0 2294 8504 , 0 2294 8587 โทรสาร 0 2294 2345  
 
หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี โดยบริษัทจัดการ
จะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการกลต.ทราบ  

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :  

(1) สิทธิในการไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาท่ีผูสอบบัญชี  
(2) ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  
(3) แสดงความเห็นตองบการเงินจากผลการตรวจสอบโดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี
ท่ีรับรองท่ัวไป  
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4. นายทะเบียนหนวยลงทุน :  

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนแลนด แอนด เฮาส จํากัด  
ท่ีอยู : เลขท่ี 11 อาคารคิวเฮาส สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
10120  
โทรศัพท 0 2286 3484 , 0 2679 2155 โทรสาร 0 2286 3585 , 0 2679 2150  
 
5. ผูจัดจําหนาย :  

ชื่อ :  
ท่ีอยู :  

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :  

 
6. ผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน :  

ชื่อ : ธนาคารแลนดแอนดเฮาสจํากัด (มหาชน)  
ท่ีอยู :  เลขท่ี  1 อาคารคิวเฮาสลุมพินีถนนสาทรใต 
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท (02)359-0000 ตอ 4701 - 8 และสาขาตางๆ ท่ัวประเทศ 
 

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยแลนดแอนดเฮาสจํากัด (มหาชน)  
ท่ีอยู : เลขท่ี  11 อาคารคิวเฮาสสาทร ชั้น M ถนนสาทรใต 
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท (02) 352-5134 โทรสาร (02) 352-5100 
 
 
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรบัซื อคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับแตงตั้ง (ถามี) 
 

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :  

(1) สิทธิของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคนื  
(1.1) ไดรับคาธรรมเนียม ตามท่ีระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
(1.2) บอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในสัญญาแตงตั้ง
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
(2) หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน  
(2.1) ใหจัดวางเอกสารเผยแพร ณ สํานักงานใหญและสาขา (ถาม)ี ของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน
เก่ียวกับกองทุน รวมท้ังดําเนินการดวยความรวมมือของบรษัิทจัดการในการเผยแพรมูลคาหนวยลงทุน ราคา
ขายหนวยลงทุน ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน รวมท้ังขอมูลและเอกสารอันจําเปน  
(2.2) แจกจายหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญท่ีผูลงทุนควรทราบ ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน ใบคําส่ังซ้ือ
หนวยลงทุน ใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน หรือเอกสารการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับหนวยลงทุนท่ีจําหนาย หรือ
เอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับกองทุน  
(2.3) รับเอกสารและตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของเอกสารท่ีใชในการซื้อหรือขายคืนหนวย
ลงทุนและเอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ  
(2.4) ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาทิ บัตรประชาชน บัตรขาราชการ วาตรงกับชื่อของผูถือหนวยลงทุน
ของกองทุนในการทําธุรกรรมกับกองทุน  
(2.5) รับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน หรือชําระเงินคาขายคนืหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน ท้ังน้ี ตาม
เงื่อนไขท่ีระบุในโครงการ  
(2.6) ยืนยันการซ้ือหรือขายคนืหนวยลงทุน สงมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน/
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี และเอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ  
(2.7) คืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนใหแกผูซ้ือท่ีไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในโครงการ
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จัดการกองทุนรวม  
(2.8) ใหความรวมมือกับบริษัทจัดการในการแจงหรือตดิตอกับผูส่ังซ้ือหนวยลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนเมื่อ
มีความจําเปนท่ีจะตองแจงหรือติดตอเก่ียวกับสิทธิประโยชนของผูส่ังซ้ือหนวยลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุน 
หรือเมื่อมีเหตุจําเปนอ่ืนใด  
(2.9) ทําการอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับหนาท่ีดังกลาวขางตน  
(2.10) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ตลอดจนหนาท่ี
และความรับผิดชอบของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด  
 
บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคนืเพ่ิมเติมหรือยกเลิกการแตงต้ังผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคนืในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจงการแตงตั้งหรือยกเลิกการแตงตั้งผูสนบัสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืนใหสํานักงานทราบทุกคร้ัง ในกรณีของการแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติม ผูสนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืนดังกลาวอาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนติิบุคคลท่ีสํานักงานไดใหความเห็นชอบเพ่ือทํา
หนาท่ีเปนผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคนืของกองทุน โดยผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีไดรับการ
แตงตั้งจะตองปฏิบัติงานไดภายใตระบบงานเดียวกันกับผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยู
กอนแลว  
 
7. ผูดูแลสภาพคลอง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ชื่อ :  
ท่ีอยู :  

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :  

 
8. ผูลงทุนรายใหญ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายท่ีไมไดเปนผูดูแล
สภาพคลอง) :  

ชื่อ :  
ท่ีอยู :  

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :  

 
9. ท่ีปรึกษา :  
 
9.1. ท่ีปรึกษาการลงทุน :  

ชื่อ :  
ท่ีอยู :  
 
สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :  

 
หมายเหตุ (ท่ีปรึกษาการลงทุน) :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะแตงตั้ง เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกการแตงตั้งท่ีปรึกษาการลงทุนในภายหลัง 
โดยไมถือเปนการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ โดยท่ีปรึกษาการลงทุนดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติตามประกาศหรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวของ และบริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบตอไป  
 
9.2.ท่ีปรึกษากองทุน :  

 
สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :  
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หมายเหตุ (ท่ีปรึกษากองทุน) :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะแตงตั้ง เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกการแตงตั้งบุคคล คณะบุคคล และ/หรือนิติ
บุคคลเพื่อเปนท่ีปรึกษากองทุนในภายหลัง โดยไมถือวาเปนการแกไขเพ่ิมเตมิโครงการ ท้ังน้ี ท่ีปรึกษา
กองทุนท่ีบริษัทจัดการจะแตงตั้งขึ้นดังกลาวจะไมมีอํานาจควบคุมการดําเนินการของบริษัทจัดการแตอยางใด  
 
10. ผูประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  
 
ไมม ี
 
11. ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ชื่อ :  
ท่ีอยู :  

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :  

 
หมายเหตุ (ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน) :  

 
12. คณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

 
สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :  

 
13. สิทธิหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน :  
 
13.1. สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนใหกับบริษัทจัดการหรือผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถา
มี) ไดตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในเรื่อง “การรับซ้ือคืนหนวยลงทุนในหนังสือช้ีชวน”  
 
13.2. สิทธิในการรับเงินปนผล :  

ชนิดจายเงินปนผล : จาย  
ชนิดสะสมมูลคา : ไมจาย  
ท้ังน้ี เปนไปตาม หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในหนงัสือชี้ชวน  
 
13.3. สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :  

หนวยลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาว ไมสามารถโอนเปลี่ยนมือไดตามกฎหมายกําหนด  
 
13.4. ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน :  

 
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :  

การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการจะตองไดรับมติโดยเสียงขางมากของผู
ถือหนวยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลว
ท้ังหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม  
ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ี
จําหนายไดแลวท้ังหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพยท่ีเปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยช่ือ
ผูถือหนวยลงทุน (Omnibus account) จะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนท่ี
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เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด  
ท้ังน้ีในการขอมติผูถือหนวยลงทุนเพ่ือแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีการจัดการ บริษัท
จัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในหนังสือช้ีชวนโครงการ  
 
13.6. สิทธิในการไดรับเงินคนืเมื่อเลิกโครงการ :  

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิท่ีจะไดรับเงินคนื และ/หรือ ไดรับทรัพยสินอ่ืนแทนเงิน เมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุน
รวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีการชําระบัญชีตามหลักเกณฑและวิธีการตามท่ีกําหนดไวในโครงการ  
 
13.7. สิทธิประโยชนอ่ืน ๆ :  

13.7.1 สิทธิในการจํานําหนวยลงทุน  
หนวยลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาวไมสามารถจํานําไดตามกฎหมายกําหนด  
13.7.2 สิทธิในการไดรับชําระคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนแทนเงิน  
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิไดรับชําระคารับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน แทนเงินได ใน
กรณีท่ีกองทุนไมสามารถชําระคารับซื้อคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไดตามท่ีกําหนดในเรื่อง “การ
ชําระคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนแทนเงิน”  
13.7.3 สิทธิในการเปลี่ยนแปลงขอมูลของผูถือหนวยลงทุน  
ผูถือหนวยลงทุนท่ีประสงคจะแจงแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลท่ีไดแจงไวเมื่อเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุนหรือเมื่อ
เปดบัญชีกองทุน ตองกรอกใบคําขอแกไขขอมูลผูถือหนวย และยื่นใหแกบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนเพ่ือ
แกไขขอมูล โดยผูถือหนวยลงทุนตองยื่นเอกสารประกอบ (ถามี) เพ่ือใหนายทะเบียนดําเนินการแกไขขอมูล
ในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนหรือบัญชีกองทุนตอไป โดยผูถือหนวยลงทุนตองรับทราบและยินยอมท่ีจะปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในใบคาํขอแกไขขอมูลผูถือหนวย  
13.7.4 สิทธิในการไดรับประโยชนตางๆ ท่ีกองทุนจัดไวใหสําหรับผูถือหนวยลงทุน  
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิในการไดรับขอมูลเก่ียวกับกองทุน เชน รายงานประจําป รายงานทุกรอบ 6 เดือน  
13.7.5 สิทธิและหนาท่ีเก่ียวกับภาษีของผูลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว  
(1) สิทธิและหนาท่ีเก่ียวกับภาษีของผูลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวจะเปนไปตามกฎกระทรวง ประกาศ
อธิบดี กรมสรรพากร และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ถาม)ี ซ่ึงผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดไดจากคูมือการลงทุน
ในกองทุนรวมหุนระยะยาว  
(2) สิทธิในการสับเปล่ียนการลงทุนในหนวยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวกองอ่ืน  
ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาวกองหนึ่งท้ังหมดหรือ
บางสวนไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวกองอ่ืนตามท่ีบริษัทจัดการกําหนดใหมีการสับเปลีย่นได โดยบริษัท
จัดการจะโอนเงินลงทุนในหนวยลงทุนพรอมผลประโยชนท้ังหมด ภายใน 5 วันทําการ นับตั้งแตวันถัดจาก
วันท่ีบริษัทจัดการไดรับคําส่ังสับเปล่ียนจากผูถือหนวยลงทุน  
 
13.8. อ่ืน ๆ :  

ผูถือหนวยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไมเกินคาหนวยลงทุนท่ียังสงใชแกบริษัทจัดการกองทุนรวมไมครบ 
 
การท่ีผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซ้ือหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไมวาใน
ทอดใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวยอมรับท่ีจะผูกพันตามขอกําหนดในขอผูกพันซึ่งลงนามโดย
ผูดูแลผลประโยชนท่ีไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ 
 
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจายผลประโยชนตอบแทนและคนืเงินทุนไดไมเกินไป
กวาสวนของทุนของกองทุนรวมท่ีตนถือ ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีการแบงชนิดของหนวยลงทุน สิทธิในการไดรับ
ประโยชนตอบแทนหรือการคนืเงินทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละชนิดตองเปนไปตามขอกําหนดของหนวย
ลงทุนชนิดนัน้ ๆ ดวย  
 
14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :  
 
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :  

- ระบบไรใบหนวยลงทุน 
- สมดุบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน 
- หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน 
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14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :  

บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจาก
หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน เปนสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน (Fund book) หรือรูปแบบอ่ืนท่ี
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อนุญาต หรือเห็นชอบได บริษัทจัดการจะประกาศใหทราบลวงหนาไมนอย
กวา 5 วันทําการ ณ ท่ีทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืนหนวยลงทุน  
โครงการจัดการจะใชระบบไรใบหนวยลงทุน (Scripless)โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการใหนายทะเบียนหนวย
ลงทุนทําการบันทึกช่ือผูส่ังซื้อหนวยลงทุนเปนผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามรายละเอียด
ใน “ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน” และ “ใบคําส่ังซ้ือหนวยลงทุน” เมื่อผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนไดชําระเงินคาซื้อ
หนวยลงทุนครบถวนแลว  
ในกรณีท่ีมีผูถือหนวยลงทุน 2 คน ถือหนวยลงทุนรวมกัน บริษัทจัดการจะจดแจงชื่อผูถือหนวยลงทุนเหลานัน้ 
เปนผูใชสิทธิในฐานะผูส่ังซื้อหนวยลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุน  
14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน  
นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี” ทุกคร้ังท่ีมี
การส่ังซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน เพ่ือเปนการยืนยันจํานวนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน และจะจัดสง
หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 15 วันทําการ
นับแตวันทําการถัดจากวันท่ีปดการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 7 วันทําการนับแตวันทําการถัด
จากวันท่ีซ้ือขายหนวยลงทุนในชวงการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก อน่ึง
เอกสารหลักฐานตางๆ จะจัดสงโดยทางไปรษณีย หรือใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนเปนผูมอบให
แลวแตกรณ ี 
14.2.2 สมุดบัญชแีสดงสิทธิในหนวยลงทุน  
1) หากผูถือหนวยลงทุนแสดงความประสงคขอรับเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนในรปูแบบสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหนวยลงทุน บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคนื (ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด) จะออก
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนภายในวันเดียวกันกับท่ีไดรับคําขอเปดบัญชี
กองทุน และ/หรือคําส่ังซื้อหนวยลงทุน และผูส่ังซื้อไดชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนครบถวนแลว  
2) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะจดแจงชื่อผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนเปนผูถือหนวยลงทุนในสมดุทะเบียนผูถือหนวย
ลงทุนตอเมื่อบริษัทจัดการไดรับชําระเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนถูกตองครบถวน และผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนนั้น
ไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบรอยแลว  
3) ผูถือหนวยลงทุนมหีนาท่ีท่ีจะตองนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน มาใหบริษัทจัดการหรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด) บันทึกรายการซ้ือขายหนวยลงทุนใหเปน
ปจจุบันอยูเสมอ โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถนําสมดุบัญชแีสดงสิทธิในหนวยลงทุน มาบันทึกรายการใหเปน
ปจจุบันไดตั้งแตวันทําการถัดจากวันทํารายการซ้ือขายหนวยลงทุน หรือตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดย
รายการท่ีปรากฎในสมุดบัญชแีสดงสิทธิในหนวยลงทุนจะถอืวาถูกตอง เมื่อรายการดังกลาวตรงกันกับขอมูลท่ี
บันทึกไวในระบบนายทะเบียนหนวยลงทุน  
อยางไรก็ตาม หากสมุดบัญชีแสดงสิทธิไมไดถูกบันทึกใหเปนปจจุบัน ใหถือเอาขอมูลท่ีบันทึกไวในระบบนาย
ทะเบียนหนวยลงทุนเปนรายการท่ีเปนปจจุบัน และถูกตอง  
4) ผูถือหนวยลงทุนมหีนาท่ีตองปฏิบัติตามขอกําหนด และเง่ือนไขท่ีเก่ียวของกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หนวยลงทุน ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตใหผูถือหนวยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงการรับสมดุบัญชีแสดงสิทธิใน
หนวยลงทุน เปนหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนภายหลังไดหรือไมก็ได โดยใหเปนไปตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ  
นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการใหมีการออกและจัดสง “รายงานการถือหนวยลงทุน” ใหแกผูถือหนวย
ลงทุนท่ีมีชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันทําการสุดทายของเดือนมถิุนายน และเดือน
ธันวาคม ทางไปรษณีย หรือทางส่ืออิเล็กทรอนิกส ตามความประสงคของผูถือหนวยลงทุน อยางไรก็ตาม ใน
กรณีท่ีไมไดมีการจัดสงรายงานการถือหนวยลงทุน ใหผูถือหนวยลงทุนใชสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน 
ซ่ึงไดรับการปรับปรุงรายการใหเปนปจจุบันแทนรายงานการถือหนวยลงทุนได  
นายทะเบียนหนวยลงทุนและ/หรือบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหนวยลงทุนท่ีปรากฏในทะเบียนผู
ถือหนวยลงทุนเปนรายการท่ีเปนปจจุบันและถูกตอง  
ในกรณีท่ีบัญชีกองทุนของผูถอืหนวยลงทุนไมมมูีลคาคงเหลือในบัญชีและบัญชนีั้นไมมีการติดตอขอใช
บริการเปนเวลานานติดตอกันเกิน 1 ป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปดบัญชีดังกลาวโดยไมตองแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบลวงหนาไมวาดวยเหตุใดๆ  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการกองทุนรวม
เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงวัน เวลาทําการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวของ โดยถือวา
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ไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ท้ังนี้ จะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กอน  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยในรูปแบบหนังสือรับรอง
สิทธิในหนวยลงทุน หรือสมดุบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน และ/หรือรูปแบบอ่ืนใดท่ีจะมีการเปล่ียนแปลง 
แกไข หรือเพ่ิมเตมิในอนาคต เพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเทาน้ัน ตามความประสงคของผูถือหนวยลงทุน  
ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเง่ือนไขในการออกและสงมอบเอกสารแสดง
สิทธิในหนวยลงทุนในอนาคตได โดยไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ และบริษัทจัดการจะปดประกาศให
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทําการ ณ ท่ีทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และ/หรือสถานท่ีติดตอของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพ่ือใหผูถือหนวย
ลงทุนสามารถใชอางอิงตอบรษัิทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอ่ืนได 
 
ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุน บรษัิทจัดการกองทุนรวมตองจัดทําใบหนวยลงทุน
มอบใหแกผูถือหนวยลงทุน  
 
15. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาใหมีการจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะประกาศการ
จายเงินปนผล วันปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพ่ือจายเงินปนผล และอัตราปนผลของหนวยลงทุนโดยไม
ชักชา ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี ้ 
(1) ประกาศในหนังสือพมิพรายวันอยางนอยหนึ่งฉบับ หรอืสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพิจารณาผอน
ผันหรือส่ังใหปฏิบัติเปนอยางอ่ืน  
(2) ปดประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ ท่ีทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และจัดใหมีประกาศดังกลาวไว ณ 
สถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีใชในการซ้ือขายหนวยลงทุน  
(3) สงหนังสือแจงใหผูดูแลผลประโยชน ผูถือหนวยลงทุนของหนวยลงทุน ณ วันปดสมดุทะเบียนพักการโอน
หนวยลงทุนเพ่ือจายเงินปนผล และผูถือหนวยลงทุนท่ีถือหนวยลงทุนชนดิไมระบุช่ือผูถอืเมื่อไดรับการรองขอ  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีอาจจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุน ดวยวิธีการท่ีตางกันสําหรับหนวยลงทุนท่ี
ขายในชวงเวลาท่ีตางกันได โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. กอนดําเนินการจายเงินปนผลใน
แตละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพิม่เติมตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด  
ในกรณีผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจํานวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรองตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรษัิทจัดการจะไมนําเงินปนผลจํานวนดังกลาวไปใชเพ่ือการอ่ืนใด นอกจากเพ่ือ
ประโยชนของหนวยลงทุนของกองทุนเปดนั้น  
ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนในสวนท่ีเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน เวนแต
เปนกรณีท่ีไดรับยกเวน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือ
หนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาท่ีของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินท่ีไมอาจ
จายเปนเงินปนผลออกจากบัญชีและทรัพยสินของกองทุนรวม และไมนําเงินดังกลาวมารวมคํานวณเปนมูลคา
ทรัพยสินของกองทุนรวม และจะสงเงินดังกลาวใหเปนรายไดของแผนดิน  
 
ขอจํากัดในการจายเงินปนผล 
 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมจายเงินปนผลใหแกผูถอืหนวยลงทุนในสวนท่ีเกินขอจํากัดการถือหนวย
ลงทุน เวนแตเปนกรณีท่ีไดรบัยกเวน ท้ังนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ
เก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาท่ีของบริษัทจัดการ 
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินท่ีไมอาจจายเปนเงินปนผลออกจากบัญชีและ
ทรัพยสินของกองทุนรวม และไมนําเงินดังกลาวมารวมคํานวณเปนมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม และจะสง
เงินดังกลาวใหเปนรายไดของแผนดิน 
 
16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน :  

กรณีบริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน และจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขัน้ตอนการดําเนินการตอไป โดยตองไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานกอน และไมถือวาเปนการแกไขโครงการ โดยข้ันตอนท่ีกําหนดดงักลาวตองสามารถ
ปฏิบัติไดจริง และเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะตองแจงใหผูถือ
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หนวยลงทุนทุกรายทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน  
 
การชําระเงินหรือทรัพยสินอ่ืนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระใหแกผูถือหนวยลงทุน
ท่ีปรากฏช่ือตามทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ เวลาท่ีกําหนด เทาน้ัน  
 
17. การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน :  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดในกรณีดังตอไปนี้  
(1) การโอนหนวยลงทุนใหบิดา มารดา บุตร และคูสมรสของผูถือหนวยลงทุน  
(2) การโอนหนวยลงทุนตามคําส่ังศาล หรือโดยผลของกฎหมาย  
(3) การโอนหนวยลงทุนในกรณีพิเศษอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติใหโอนได  
ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหนวย
ลงทุน ในกรณี ดังน้ี  
(1) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีท่ีการถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือ หนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาท่ี
ของบริษัทจัดการ  
(2) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมท่ีเสนอขายตอผูลงทุนท่ีมิใชรายยอย และการโอนหนวย
ลงทุนจะทําใหผูถือหนวยลงทุนไมเปนผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญ หรือผูมีเงินลงทุนสูง ตามท่ีกําหนดใน
โครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก  
(3) การโอนหรือการจํานําหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุนระยะยาว  
วิธีการโอนหนวยลงทุน  
ผูถือหนวยลงทุนท่ีประสงคจะโอนหนวยลงทุน จะตองดําเนินการดังตอไปน้ี  
(1) กรอกแบบคําขอโอนหนวยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด พรอมท้ังลง
ลายมือชื่อผูโอนและผูรับโอน และยื่นคําขอโอนหนวยลงทุนดังกลาวพรอมเอกสารท่ีกําหนดแกนายทะเบียน
หนวยลงทุน ในกรณีท่ีผูรับโอนยังไมมีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองดําเนินการขอเปดบัญชี
กองทุนตามวิธีการท่ีกําหนดไวในโครงการกอน แลวผูโอนจึงทําการโอนหนวยลงทุนใหผูรับโอนได  
(2) ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนตามท่ีระบุไวในหัวขอเรื่อง “คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บ
จากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน”  
(3) หลังจากท่ีไดรับคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนจากผูโอนแลว นายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบ
ใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษี พรอมสําเนาคําขอโอนหนวยลงทุนใหแกผูโอนไวเปนหลักฐาน  
นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหผู
โอนและผูรับโอนหนวยลงทุน ภายใน 15 วันนับแตวันท่ีนายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคําขอโอนหนวยลงทุน
ถูกตองสมบูรณ ท้ังน้ี ผูรับโอนหนวยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามหัวขอ เรื่อง 
“สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน” ไดตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกชื่อผูรับโอนหนวยลงทุนใน
สมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเรียบรอยแลว  
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจปฏิเสธการแสดงชื่อในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ในกรณีท่ีการถือหนวย
ลงทุนไมเปนไปตามท่ีกําหนดไวในหลักเกณฑท่ีออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ. 2535  
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมหีนาท่ีจัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑท่ีออกตามมาตรา 125(5) 
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
 
ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชําระเงินหรือทรัพยสินอ่ืน รวมท้ังการใหสิทธิหรือ
การจํากัดสิทธิใด ๆ แกผูถือหนวยลงทุนท่ีปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากไดกระทําตาม
ขอกําหนดในขอผูกพันหรือตามกฎหมายแลว ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีแลว 
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหนวย
ลงทุน ในกรณีดังนี ้
(ก) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีท่ีการถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือ หนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาท่ี
ของบริษัทจัดการ 
(ข) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมท่ีเสนอขายตอผูลงทุนท่ีมิใชรายยอย และการโอนหนวย
ลงทุนจะทําใหผูถือหนวยลงทุนไมเปนผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญ หรือผูมีเงินลงทุนสูง ตามท่ีกําหนดใน
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โครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรือการจํานําหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุนระยะยาว  
 
18. ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน :  

บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดจะถือหนวยลงทุนไดไมเกินหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนาย
ไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวม ยกเวนในกรณีเขาขอยกเวนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวย
เรื่องหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาท่ีของบริษัทจัดการ  
 
19. หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน :  

ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ี
จําหนายไดแลวท้ังหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมตองไมนบัคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้น
ในสวนท่ีเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวม และในกรณีท่ี
กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน หากเปนการขอมติรายชนิดหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะไมนับคะแนน
เสียงสวนท่ีเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนชนิดน้ัน เวนแตชนิดหนวยลงทุนนัน้มีบุคคลใดหรือกลุม
บุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดยีวหรือกลุมเดียวเปนผูถือหนวยลงทุนชนิดน้ัน บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียง
ของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวเต็มตามจํานวนท่ีถืออยู  
 
การดําเนินการใดท่ีโครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมตขิองผูถือหนวยลงทุน หาก
บริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนท่ีไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือ
หนวยลงทุนท้ังปวงเห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวและมีผลผูกพันตามมต ิ
 
มติของผูถือหนวยลงทุนท่ีใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมาย ใหถือ
วามติน้ันเสียไป 
 
ในกรณีท่ีเปนการขอมติเพ่ือแกไขขอผูกพันในเรื่องท่ีกระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ 
ตองไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหน่ึงของ
จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมน้ัน เวนแตกรณีท่ีกองทุนรวมมี
การแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุนตองเปนไปตามหลักเกณฑเพ่ิมเติมดังตอไปนี้ดวย 
 
(1) ในกรณีท่ีเปนการขอมติท่ีมีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือ
หนวยลงทุนไมเทากัน ใหไดรับมติผูถือหนวยลงทุนท่ีถือหนวยลงทุนชนิดท่ีไดรับผลกระทบเกินก่ึงหนึ่งของ
จํานวนหนวยลงทุนแตละชนิด 
(2) ในกรณีท่ีเปนการขอมติท่ีมีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณใีด ใหไดรับมติผูถือ
หนวยลงทุนท่ีถือหนวยลงทุนชนิดท่ีไดรับผลกระทบเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิด 
(3) ในกรณีท่ีเปนการขอมติท่ีมีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง ใหไดรับมติผูถือหนวยลงทุน
ชนิดท่ีไดรับผลกระทบเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนชนิดนัน้  
 
20. วิธีการแกไขเพ่ิมเติมขอผูกพัน :  

การแกไขเพิ่มเติมสวนใดสวนหนึ่งของขอผูกพันท่ีเปนไปตามวิธีการท่ีกําหนดไวในขอผูกพัน และมีสาระสําคัญ
ท่ีเปนไปตามและไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตลอดจน
หลักเกณฑท่ีออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกลาว ใหถือวาขอผูกพันสวนท่ีแกไขเพิ่มเติมนั้นมีผล
ผูกพันคูสัญญา 
 
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในเรื่องท่ีกระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญตองไดรับมติโดย
เสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ท้ังนี้ เรื่องท่ีกระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ให
รวมถึง ขอกําหนดเก่ียวกับผลประโยชนตอบแทนและการคนืเงินทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน และเรื่องท่ีผูดูแล
ผลประโยชนเห็นวากระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ 
 
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในลักษณะดังตอไปนี้ ใหมีผลผูกพันเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแล
ผลประโยชน โดยไมตองไดรบัมติของผูถือหนวยลงทุน 
 
(ก) เปนการแกไขเพ่ิมเติมขอผูกพันใหมีสาระสําคัญสอดคลองกับโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ
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โดยไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนหรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ 
(ข) ผูดูแลผลประโยชนแสดงความเห็นวาการแกไขเพ่ิมเตมิขอผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจําเปนหรือสมควร 
และไมกระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมนัียสําคัญ 
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันไมวากรณีใด ตองกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูดูแลผลประโยชน พรอมท้ังประทับตราบริษัท (ถาม)ี 
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอผูกพันเปดเผยไว ณ ท่ีทําการและเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวม
เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูได รวมท้ังจัดสงสรุปการแกไขเพ่ิมเติมขอผูกพันพรอมท้ังเหตุผลและ
ความจําเปนใหผูถือหนวยลงทุนพรอมกับการสงรายงานประจําปของกองทุนรวม (เฉพาะกรณีของกองทุนรวม
เพื่อผูลงทุนท่ัวไป)  
 
21. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  
 
21.1. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี  
 
21.2. รายละเอียดเพิม่เติม :  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการอนุมัติใหจัดต้ังกองทุนรวมแบบเปนการ  
ท่ัวไป และการฝาฝนหรือการไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการ
ท่ัวไป และการฝาฝนหรือาการไมปฏิบัตินัน้กอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผูลงทุน บริษัทจัดการจะ
แกไข เยียวยาความเสียหายโดยไมชักชา โดยในกรณีท่ีเกิดขอพิพาทระหวางบริษัทจัดการและผูลงทุน 
บริษัทจัดการยินยอมใหนําขอพิพาทเขาสูการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ  
 
22. การเลิกกองทุนรวม :  
 
22.1. เง่ือนไขในการเลิกกองทุน :  

บริษัทจัดการจะเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมในกรณีดังตอไปน้ี  
22.1.1 หากปรากฏวากองทุนมีจํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทําการใด  
22.1.2 เมื่อสํานักงานส่ังใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนเปดในกรณีท่ีบริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทํา
การจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนเปดหรือไมปฏิบัตติามหนาท่ีของตน  
22.1.3 เมื่อไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวย
ลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของโครงการจัดการ  
เงื่อนไขพิเศษ :  
22.1.4 กรณีท่ีบริษัทจัดการไดรับคําส่ังใหเลิกกองทุนจากหนวยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย อาทิ คําส่ังศาล 
คําส่ังอนุญาโตตุลาการ และ/หรือกรณีปรากฏการณอ่ืนใดตามท่ีระบุไวในโครงการนี้  
 
22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  

เวนแตสํานักงาน จะพิจารณาแกไข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเตมิ ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผอน
ผันเปนอยางอ่ืน ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนและสมควรสําหรับการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี้  
กรณีทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา  
กรณีทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี ้ 
(1) ดําเนนิการดวยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนท่ัวไปทราบเรื่องดังกลาวกอนวันเลิก
กองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวาหาวันทําการ เชน ประกาศในหนังสือพิมพรายวันแหงทองถิ่น เปนตน  
(2) แจงเปนหนังสือใหผูดูแลผลประโยชน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ทราบกอนวันเลิกกองทุนเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ  
(3) จําหนายทรัพยสินของกองทุนเพ่ือรวบรวมเปนเงินโอน เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภท
ออมทรัพย และต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีมีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จส้ินกอนวันเลิก กองทุน  
กรณีไมทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา  
กรณีท่ีไมทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา ดังเชนกรณีท่ีปรากฏเหตุตามขอ 22.1.1. บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการดังนี ้ 
(1) ยุติการรับคําส่ังซื้อและคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนตั้งแตวันทําการท่ีปรากฏกรณีตามขอ 22.1.1.  
(2) แจงใหผูถือหนวยลงทุนท่ีมีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียลงทะเบียนวาบริษัท
จัดการจะดําเนินการโอนยายการลงทุนในหนวยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวอ่ืนกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุน
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ไดแสดงเจตนาวาใหโอนยาย รวมท้ังแจงเปนหนังสือใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ท้ังนี้ ภายใน 3 
วันทําการนับแตวันทําการท่ีเกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1.  
(3) จําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีเหลืออยูของกองทุนรวมภายใน 5 วันทําการนับแตวันทําการท่ีเกิด
เหตุการณตามขอ 22.1.1. เพ่ือรวบรวมเงินเทาท่ีสามารถกระทําไดเพ่ือชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหผูถือ
หนวยลงทุนท่ีมิไดแสดงเจตนาโอนยายการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวอ่ืนโดยอัตโนมัต ิ 
(4) ชําระคาขายคนืหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนท่ีมิไดแสดงเจตนาโอนยายการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุน
ระยะยาวอ่ืนตามสัดสวนจํานวนเงินท่ีรวบรวมไดตาม (3) ใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแตวันทํา
การท่ีเกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1. และเมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแลวจะถือวาเปนการ
เลิกกองทุนรวม  
เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหน่ึงแลว หากมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยูจากการดําเนินการตาม (3) ให
บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาทุนวาดวยหลักเกณฑ เง่ือนไขและ
วิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม  
เมื่อเลิกโครงการแลวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ เวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน จะ
พิจารณาแกไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมประกาศ กําหนด ส่ังการเห็นชอบ และ/หรือผอนผัน เปนอยางอ่ืน  
(1) บริษัทจัดการจะจัดใหมีการชําระบัญชี โดยจะแตงตั้งผูชําระบัญชีท่ีสํานักงาน เห็นชอบ เพ่ือดําเนินการ
คํานวณ รวบรวมทรัพยสิน จัดทําบัญชี ชําระหน้ีสิน จําหนายและแจกจายทรัพยสินแกผูถอืหนวยลงทุน รวมท้ัง 
ทําการอยางอ่ืนตามแตจําเปนเพื่อชําระบัญชีของกองทุนใหเสร็จส้ิน โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข 
และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ส่ังการ ผอนผัน และ/หรือเห็นชอบ  
(2) เมื่อชําระคาใชจาย คาธรรมเนียม คาภาระติดพัน เงินคาตอบแทนในการชําระบัญชี และหน้ีสินท้ังหมดของ
กองทุนเสร็จส้ิน ผูชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี่ยคืนเงินใหแกผูถือหนวยลงทุน ตามมูลคาทรัพยสินสุทธิเทาท่ี
คงเหลืออยูตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนท่ีมีช่ือปรากฏอยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันเลิกกองทุนรวม 
(3) ในกรณีท่ีเจาหน้ีของกองทุนไมไดยื่นคําทวงหน้ีแกผูชําระบัญชี หรือผูถือหนวยลงทุนไมมารับเงินหรือ
ทรัพยสิน หรือไมยืน่เช็คตอธนาคารเพื่อใหใชเงินตามเช็คท่ีไดรับเนื่องจากการแจกจายทรัพยสินใหแกผูถือ
หนวยลงทุน ผูชําระบัญชีจะดําเนินการวางเงินตามจํานวนหนี้หรือจํานวนเงินตามเช็ค หรอืวางทรัพยสินอ่ืน ซ่ึง
ไดหักคาฤชาธรรมเนียมและคาใชจายเก่ียวกับการวางเงินหรือทรัพยสินดังกลาวแลว รวมท้ังวางเงินประกันคา
ฤชาธรรมเนียมไว ณ สํานักงานวางทรัพยตามกฎหมาย กฎขอบังคับ และระเบียบเก่ียวกับการวางทรัพย และ
จะแจงเปนหนังสือใหเจาหนี้ หรือผูถือหนวยลงทุน ซ่ึงมีชื่อปรากฏในบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุน
รวมทราบถึงการวางเงินหรือทรัพยสินดังกลาวโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีอ่ืนท่ีมีหลักฐาน
การตอบรับ อีกท้ังยังจะดําเนินการใดๆ ตามความจําเปนเพื่อใหสํานักงาน เปนผูมีสิทธิถอนเงินหรือทรัพยสินท่ี
วางไว ซ่ึงเจาหน้ีหรือผูถือหนวยลงทุนมิไดเรียกเอาภายใน 10 ป นับแตวันถดัจากวันท่ีไดรับ คําบอกกลาวการ
วางเงินหรือทรัพยสินในฐานะท่ีเปนทรัพยสินคงคางของกองทุนรวม  
(4) ผูชําระบัญชีจะตองชําระบัญชีใหเสร็จส้ินภายใน 90 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันเลิกกองทุนรวม และเมื่อ
ชําระบัญชีเสร็จส้ินแลว ผูชําระบัญชีจะทําการยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพรอมท้ังจัดสงรายงานผลการ
ชําระบัญชีตามแบบท่ีสํานักงาน ประกาศกําหนด ภายใน 30 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จส้ิน เวน
แตในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนไมมารับเงินหรือทรัพยสิน หรอืไมยื่นเช็คแกธนาคารเพ่ือใหใชเงินตามเชค็ท่ี
ไดรับเนื่องจากการแจกจายทรัพยสินใหแกผูถือหนวยลงทุน ผูชําระบัญชีสามารถยืน่คําขอจดทะเบียนเลิก
กองทุนรวมไดเม่ือพนกําหนด 6 เดือนนับตั้งแตวันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จส้ิน เวนแตมเีหตุผลจําเปนและ
สมควรโดยตองไดรับความเหน็ชอบจากสํานักงาน ดวย และหากปรากฏวายังมีทรัพยสินคงคางอยู ผูชําระ
บัญชีจะจัดการโอนทรัพยสินดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธ์ิของสํานักงาน  
 
23. การชําระบัญชีเม่ือเลิกกองทุน :  

เมื่อเลิกโครงการแลวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ เวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน จะ
พิจารณาแกไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมประกาศ กําหนด ส่ังการเห็นชอบ และ/หรือผอนผัน เปนอยางอ่ืน  
(1) บริษัทจัดการจะจัดใหมีการชําระบัญชี โดยจะแตงตั้งผูชําระบัญชีท่ีสํานักงาน เห็นชอบ เพ่ือดําเนินการ
คํานวณ รวบรวมทรัพยสิน จัดทําบัญชี ชําระหน้ีสิน จําหนายและแจกจายทรัพยสินแกผูถอืหนวยลงทุน รวมท้ัง 
ทําการอยางอ่ืนตามแตจําเปนเพื่อชําระบัญชีของกองทุนใหเสร็จส้ิน โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข 
และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ส่ังการ ผอนผัน และ/หรือเห็นชอบ  
(2) เมื่อชําระคาใชจาย คาธรรมเนียม คาภาระติดพัน เงินคาตอบแทนในการชําระบัญชี และหน้ีสินท้ังหมดของ
กองทุนเสร็จส้ิน ผูชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี่ยคืนเงินใหแกผูถือหนวยลงทุน ตามมูลคาทรัพยสินสุทธิเทาท่ี
คงเหลืออยูตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนท่ีมีช่ือปรากฏอยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันเลิกกองทุนรวม 
(3) ในกรณีท่ีเจาหน้ีของกองทุนไมไดยื่นคําทวงหน้ีแกผูชําระบัญชี หรือผูถือหนวยลงทุนไมมารับเงินหรือ
ทรัพยสิน หรือไมยืน่เช็คตอธนาคารเพื่อใหใชเงินตามเช็คท่ีไดรับเนื่องจากการแจกจายทรัพยสินใหแกผูถือ
หนวยลงทุน ผูชําระบัญชีจะดําเนินการวางเงินตามจํานวนหนี้หรือจํานวนเงินตามเช็ค หรอืวางทรัพยสินอ่ืน ซ่ึง
ไดหักคาฤชาธรรมเนียมและคาใชจายเก่ียวกับการวางเงินหรือทรัพยสินดังกลาวแลว รวมท้ังวางเงินประกันคา
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ฤชาธรรมเนียมไว ณ สํานักงานวางทรัพยตามกฎหมาย กฎขอบังคับ และระเบียบเก่ียวกับการวางทรัพย และ
จะแจงเปนหนังสือใหเจาหน้ี หรือผูถือหนวยลงทุน ซ่ึงมีชื่อปรากฏในบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุน
รวมทราบถึงการวางเงินหรือทรัพยสินดังกลาวโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีอ่ืนท่ีมีหลักฐาน
การตอบรับ อีกท้ังยังจะดําเนินการใดๆ ตามความจําเปนเพื่อใหสํานักงาน เปนผูมีสิทธิถอนเงินหรือทรัพยสินท่ี
วางไว ซ่ึงเจาหน้ีหรือผูถือหนวยลงทุนมิไดเรียกเอาภายใน 10 ป นับแตวันถดัจากวันท่ีไดรับ คําบอกกลาวการ
วางเงินหรือทรัพยสินในฐานะท่ีเปนทรัพยสินคงคางของกองทุนรวม  
(4) ผูชําระบัญชีจะตองชําระบัญชีใหเสร็จส้ินภายใน 90 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันเลิกกองทุนรวม และเม่ือ
ชําระบัญชีเสร็จส้ินแลว ผูชําระบัญชีจะทําการยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพรอมท้ังจัดสงรายงานผลการ
ชําระบัญชีตามแบบท่ีสํานักงาน ประกาศกําหนด ภายใน 30 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จส้ิน เวน
แตในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนไมมารับเงินหรือทรัพยสิน หรอืไมยื่นเช็คแกธนาคารเพ่ือใหใชเงินตามเชค็ท่ี
ไดรับเนื่องจากการแจกจายทรัพยสินใหแกผูถือหนวยลงทุน ผูชําระบัญชีสามารถยืน่คําขอจดทะเบียนเลิก
กองทุนรวมไดเม่ือพนกําหนด 6 เดือนนับตั้งแตวันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จส้ิน เวนแตมเีหตุผลจําเปนและ
สมควรโดยตองไดรับความเหน็ชอบจากสํานักงาน ดวย และหากปรากฏวายังมีทรัพยสินคงคางอยู ผูชําระ
บัญชีจะจัดการโอนทรัพยสินดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธ์ิของสํานักงาน  
 
โครงการจัดการกองทุนรวมท่ีผานการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผานการแกไขเพ่ิมเตมิตามมาตรา 129 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ท่ีแนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับ
บริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหนึ่งของขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบรษัิทจัดการกองทุนรวม   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


