
 

 
     



ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุน 
กองทุนเปด แอล เอช เฟล็กซเิบิ้ล 

กับ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด 
 

1. บริษัทจัดการ :  

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนแลนด แอนด เฮาส จํากัด  

ท่ีอยู (ภาษาไทย) : 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  

ท่ีอยู (ภาษาอังกฤษ) :  

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :  

ในการจัดการกองทุนบริษัทจัดการมีสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบในการดําเนินการดังตอไปนี้  

(1)   การบริหารกองทุนรวม  

(1.1)   ย่ืนคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสิน ซ่ึงเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุนตอสํานักงาน 
ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนครั้งแรก  

(1.2)   จัดการกองทุนรวมใหเปนไปตามท่ีระบุไวในโครงการจัดการท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ตลอดจนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการอยางเครงครัด  

(1.3)   นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินตางๆ และซ้ือขาย จําหนายส่ังโอน เปล่ียนแปลง 
เพิ่มเติมหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีลงทุนไวตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรโดยลงทุนภายใตหลักเกณฑของกฎหมาย 
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นโยบายการลงทุนของคณะกรรมการการ
ลงทุน และตามวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนของโครงการท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(1.4)   ดําเนินการเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลว หรือยกเลิกหนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืน  

(1.5)   ดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ตามวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(1.6)   สงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดการส่ังซ้ือ ขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามท่ีระบุไวในโครงการ  

(1.7)   สงวนสิทธิท่ีจะเล่ือนกําหนดการชําระเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน ตามท่ีระบุไวในโครงการ  

(1.8)   สงวนสิทธิท่ีจะรับชําระหนี้เพื่อกองทุนดวยทรัพยสินอ่ืนแทนการชําระหนี้ดวยเงินโอนตามตราสารแหงหนี้ตามท่ี
ระบุไวในโครงการ  

(1.9)   สงวนสิทธิท่ีจะชําระคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนแทนเงินไดตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีสมาคมกําหนด  

(1.10)   สงวนสิทธิท่ีจะละเวนไมปฏิบัติตามมติของผูถือหนวยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการ และ/หรือ ผูจัดการกองทุนมีเหตุ
อันสมควรเชื่อไดวามติดังกลาว ขัด ฝาฝน กฎระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ของสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
หนวยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย  

(1.11)   เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุนของกิจการท่ีกองทุนถือหุนหรือหลักทรัพยอยูเทาท่ี
จําเปน เพื่อรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน และเปนไปตามแนวนโยบายท่ีคณะกรรมการการลงทุนเปนผูกําหนด  

(1.12)   เปล่ียนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีจัดการกองทุนตามท่ีระบุไวในโครงการภายใต
หัวขอ “วิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ”  

(1.13)   กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซ่ึงบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําไดภายในขอบเขตของ
กฎหมาย  

(1.14)   ปฏิบัติการอ่ืนๆ เพื่อใหบรรลุซ่ึงวัตถุประสงคของกองทุน และรักษาไวซ่ึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
ภายใตขอบเขต หนาท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ท้ังนี้ จะตองไมขัดตอพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ



ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท้ังท่ีมีอยูในปจจุบันและท่ีจะแกไขเพิ่มเติมในอนาคต  

(1.15)   ดําเนินการเลิกกองทุนตามท่ีระบุไวในโครงการ  

(1.16)   จัดใหมีการชําระบัญชี ตามท่ีระบุไวในโครงการภายใตหัวขอ “การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงิน
คืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”  

(1.17)   ปฏิบัติใหเปนไปตามรายละเอียดโครงการ และตามกฎหมาย ก.ล.ต. โดยเครงครัด  

(2)   การรับและจายเงินของกองทุน  

(2.1)   จัดใหมีการรับและจายคาธรรมเนียม คาใชจาย หรือเงินตอบแทนอ่ืนใดจากและใหแกผูถือหนวยลงทุนและ
กองทุน ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดการของกองทุนตามท่ีกําหนดไวในหัวขอ “คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ี
เรียกเก็บจากผูส่ัง ซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม”  

(2.2)   ไดรับคาตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดไวในหัวขอ “คาธรรมเนียมและ
คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูส่ังซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม”  

(3)   การแตงต้ังบุคคลท่ีเก่ียวของเพื่อการจัดการกองทุน  

(3.1)   จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนกองทุนซ่ึงมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยคุณสมบัติของผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวม รวมถึงการเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุน และแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนอ่ืน
แทนตามเงื่อนไขในการเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนท่ีกําหนดไวในหัวขอ “เงื่อนไขการเปล่ียนผูดูแลผลประโยชน” 
ท้ังนี้ โดยได รับอนุญาตจากสํานักงาน กอน  

(3.2)   แตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด  

(3.3)   จัดใหมีผูสอบบัญชีของกองทุนท่ีมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามประกาศสํานักงาน วาดวยการให
ความเห็น ชอบผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพยและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  

(3.4)   แตงต้ังผูชําระบัญชีกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ท้ังนี้โดยความเห็นชอบของสํานักงานกอน  

(3.5)   แตงต้ังและถอดถอนนายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร  

(3.6)   แตงต้ังบุคคลใดๆ เพื่อมาปฏิบัติหนาท่ีใหแกกองทุน ท้ังนี้ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร  

(4)   การขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุน และงานทะเบียนหนวยลงทุน  

(4.1)   จัดใหมีใบคําขอเปดบัญชีกองทุน คําส่ังซ้ือหนวยลงทุน หรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนซ่ึงมีลักษณะเปนไปตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

(4.2)   ขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามวิธีการท่ีระบุไวในโครงการภายใตหัวขอ “การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก 
” , “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” และ “การรับซ้ือคืนหนวยลงทุน”  

(4.3)   จัดสรรหนวยลงทุนตามวิธีการท่ีกําหนดในหัวขอ “การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก” และ “การเสนอขาย
ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก”  

(4.4)   จัดสรรหนวยลงทุนของกองทุนท่ีจะรับซ้ือคืนจากผูถือหนวยตามสวนในหัวขอ “การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา
ขายคืนหนวยลงทุน” แกผูถือหนวยลงทุน หรือ “การไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือหรือขายคืนหนวย
ลงทุน ท่ีไดรับไวแลว หรือการหยุดรับคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน" หรือ “การชําระคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน
ดวยหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนแทนเงิน”  

(4.5)   ยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืน ซ่ึงไดรับการจัดสรรแลว  

(4.6)   ชดเชยราคาตามหัวขอ “หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง”  

(4.7)   ปดบัญชีกองทุนของผูถือหนวยลงทุนท่ีมิไดทําการซ้ือขายหนวยลงทุนและไมมีหนวยลงทุนตามท่ีระบุไวใน
หัวขอ “การรับซ้ือคืนหนวยลงทุน” คงเหลืออยูในบัญชี  

(5)   การดําเนินการอ่ืนๆ  

(5.1)   จัดใหมีการฝากทรัพยสินของกองทุนไวกับผูดูแลผลประโยชนของกองทุน  



(5.2)   จัดใหมีและเก็บรักษาไวซึ่งทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงาน ประกาศกําหนด  

(5.3)   จัดทํารายงานทุกรอบปบัญชีเพื่อแสดงขอมูลเก่ียวกับกองทุนของรอบปบัญชี และสงรายงานดังกลาวใหแกผูถือ
หนวยลงทุนท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และสํานักงาน ภายใน 3 เดือนนับแตวันส้ินปบัญชี หรือภายใน 4 
เดือนนับต้ังแตวันถัดจากวันส้ินปบัญชี ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเลือกจัดทําและสงรายงานตามขอ (5.4) ตามปปฏิทิน และ
บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายงานของรอบระยะเวลาลาสุดไว ณ ท่ีทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืน (ถามี) เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูไดและจัดทําสําเนาใหเมื่อผูถือหนวยลงทุนรองขอ  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเผยแพรรายงานทุกรอบปบัญชีเพื่อแสดงขอมูลเก่ียวกับกองทุนของรอบปบัญชี
ดังกลาวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ http://www.lhfund.co.th และ/หรือชองทางอ่ืนใดท่ีสํานักงานประกาศกําหนด
เพิ่มเติมในอนาคต และใหถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะประกาศใหทราบ
ลวงหนา 

(5.4)   จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือปปฏิทินเพื่อแสดงขอมูลเก่ียวกับกองทุนของรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนนั้น และสงรายงานดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและ
สํานักงาน ภายใน 2 เดือน นับต้ังแตวันถัดจากส้ินรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกลาว หรือเมื่อผูถือหนวยลงทุนรองขอ และ
บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายงานของรอบระยะเวลาลาสุดไว ณ ท่ีทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืน (ถามี) เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูไดและจัดทําสําเนาใหเมื่อผูถือหนวยลงทุนรองขอ ในกรณี
ท่ีบริษัทจัดการเลือกจัดทําและสงรายงานดังกลาวตามรอบปบัญชี บริษัทจัดการจะไดรับยกเวนไมตองจัดทําและสง
รายงานดังกลาวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสําหรับปบัญชีนั้น  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเผยแพรรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือปปฏิทินเพื่อแสดง
ขอมูลเก่ียวกับกองทุนของรอบระยะเวลา 6 เดือนนั้น บนเว็บไซตของบริษัทจัดการ http://www.lhfund.co.th และ/
หรือชองทางอ่ืนใดท่ีสํานักงานประกาศกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต และใหถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน
แลว โดยบริษัทจัดการจะประกาศใหทราบลวงหนา 

(5.5)   จัดทําหนังสือชี้ชวนใหมทุกรอบปบัญชีเพื่อแสดงขอมูลเก่ียวกับกองทุน ณ วันส้ินปบัญชีและสงใหแกสํานักงาน 
ภายใน 60 วันนับต้ังแตวันถัดจากวันส้ินปบัญชีนั้น  

(5.6)   แจงการแกไขเพิ่มเติมขอมูลท่ีไดจดทะเบียนไวแลว ยกเวนการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแกไข
เพิ่มเติมจํานวนและมูลคาหนวยลงทุนท่ีขายไดแลวท้ังหมดของกองทุนใหแกสํานักงาน ทราบภายใน 5 วันทําการนับแต
วันท่ีไดแกไขเพิ่มเติมนั้น  

(5.7)   ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพยสิน เปนกองทุนตอสํานักงาน โดยเสียคาธรรมเนียมตาม
อัตราท่ีสํานักงาน กําหนดในกรณีท่ีหลักฐานดังกลาวสูญหายหรือถูกทําลาย  

(5.8)   จัดทํารายงานการซ้ือขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนเพื่อการลงทุนของกองทุนเปนรายวัน และจัดใหผูดูแล
ผลประโยชนภายในทุกส้ินวันทําการนั้น  

(5.9)   จัดทํารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปนรายวัน และจัดสงใหผูดูแลผลประโยชนภายในทุกส้ินวันทํา
การนั้น  

(5.10)   จัดทํารายงานอัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพย และ/หรือ ทรัพยสินท่ีมีมูลคาเกินอัตราสวนท่ีสํานักงาน 
กําหนด ในกรณีท่ีมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดหลักทรัพยมาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงาน กําหนด 
และจัดสงใหผูดูแลผลประโยชนภายใน 3 วันทําการนับแตวันถัดจากวันท่ีไดมาซ่ึงหลักทรัพย และ/หรือ ทรัพยสินนั้นมี
มูลคาเกินอัตราท่ีกําหนด  

(5.11)   จัดการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนท้ังหมดของผูถือหนวยลงทุนรายใดในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนนั้นๆ ขายคืนหนวย
ลงทุนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนตามท่ีระบุไวในหัวขอ “การรับซ้ือคืนหนวย
ลงทุน”  

(5.12)   กําหนดราคาท่ีเปนธรรมของหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุน ดวยความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชน
เพื่อใชในการคํานวณทรัพยสินสุทธิของกองทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการสามารถแสดงใหเห็นไดวา วิธีการคํานวณมูลคา
ทรัพยสินของกองทุนตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม ไมเหมาะสมกับสภาวการณในขณะท่ี
คํานวณมูลคา  

(5.13)   ดูแลติดตาม และรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงการดําเนินการฟองรอง บังคับคดี หรือฟองรองเรียกคาสินไหม
ทดแทนความเสียหาย ท้ังนี้เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  

(5.14)   ขอความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชนในการดําเนินการรับชําระหนี้เพื่อกองทุนรวมดวยทรัพยสินอ่ืน  



(5.15)   จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนไวโดยถูกตองครบถวน  

(5.16)   จัดทําและจัดสงรายงานตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

(5.17)   คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามท่ีระบุไวในหัวขอ “วิธีการคํานวณ 
กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน หลักเกณฑ 
และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง”  

(5.18)   ส่ังผูดูแลผลประโยชนใหสงมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหนาย จาย โอนหลักทรัพยตลอดจนชําระราคาคา
หลักทรัพย และเบิกจายเงินของกองทุนสําหรับคาใชจายในการดําเนินงานของกองทุน ตามหัวขอ “คาธรรมเนียมและ
คาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน”  

(5.19)   หนาท่ีอ่ืนใดตามท่ีสํานักงาน กําหนด  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาท่ีปฏิบัติตามขอผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําส่ังท่ีออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีขอกําหนดใน
ขอผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ังดังกลาว หาก
บริษัทจัดการกองทุนไดดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ังนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุนได
ปฏิบัติใหเปนไปตามขอผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแลว  

เง่ือนไขการเปล่ียนบริษัทจัดการ :  

กองทุนรวมอาจเปล่ียนบริษัทจัดการไดเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ และเมื่อไดรับการอนุมัติ หรือเห็นชอบจาก
สํานักงาน  

(1)   เมื่อส้ินสุดระยะเวลา และ/หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในโครงการ  

(2)   ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดําเนินงาน การบริหารจัดการกองทุนหรือมีการ
เปล่ียนแปลงโครงสรางผูถือหนวยลงทุน หรือกรณีอ่ืนใดอันจะมีผลใหบริษัทจัดการไมประสงคท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีตอไป 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมรับหนาท่ีในการจัดการกองทุนตอไป ท้ังนี้บริษัทจัดการจะตองแจงตอผูถือหนวย
ลงทุนลวงหนาเปนลายลักษณอักษรวาไมประสงคจะรับหนาท่ีตอไป(ลาออก) โดยท่ีประชุมผูถือหนวยลงทุนจะตอง
ดําเนินการจัดหาบริษัทจัดการรายใหมท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงาน และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน เพื่อทําหนาท่ีจัดการกองทุน
ตามท่ีระบุไวในโครงการแทนบริษัทจัดการภายในระยะเวลาไมเกิน 90 วันนับจากวันท่ีไดรับแจงจากบริษัทจัดการ  

ในการเปล่ียนตัวบริษัทจัดการหากเปนกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก็ใหดําเนินการ
ขอความเห็นชอบดังกลาวกอน โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะมีการแตงต้ังบริษัทจัดการรายใหม 
อยางไรก็ดี หากเปนกรณีท่ีบริษัทจัดการไดทําการบอกกลาวการลาออกจากการเปนบริษัทจัดการตามขอ (2) ขางตนนี้
จนครบถวน แตกองทุน และ/หรือผูถือหนวยลงทุน และ/หรือคณะกรรมการลงทุนไมสามารถจัดหาบริษัทจัดการกองทุน
รวมอ่ืนใดมารับหนาท่ีไดภายใน 180 วันนับแตวันท่ีบริษัทจัดการไดทําการบอกกลาว บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเลิก
โครงการ โดยถือวาการดําเนินการดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว  

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไมวาโดยคําส่ังของสํานักงาน หรือโดยเหตุอ่ืนใดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมตองดําเนินการตามท่ีจําเปนเพื่อใหบริษัทจัดการ
กองทุนรวมรายใหมเขาทําหนาท่ีตอไปได ซ่ึงรวมถึงการสงมอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหแกบริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม  

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)   บอกเลิกสัญญาแตงต้ัง ตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในสัญญาดังกลาว ท้ังนี้ โดยไดรับ ความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2)   หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน  

(2.1)   ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาท่ีและความรับผิดชอบใหเปนไปตามโครงการจัดการกองทุนภายใต
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และประกาศสํานักงาน ท่ีออกตามพระราชบัญญัติดังกลาว หรือประกาศและคําส่ังตางๆ ท้ังท่ีมีอยูในปจจุบัน
และท่ีแกไขเพิ่มเติม ท่ีกําหนดใหเปนหนาท่ีของบริษัทจัดการโดยเครงครัด  

(2.2)   ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนโดยแยกทรัพยสินของกองทุนออกจากทรัพยสินของผูดูแล
ผลประโยชนและทรัพยสินของลูกคาอ่ืนจนกวาจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน พรอมท้ังดูแลใหการเบิกจายของกองทุน
เปนไปตามท่ีระบุไวในโครงการ โดยตองเก็บรักษาหรือฝากไวอยางปลอดภัยท่ีผูดูแลผลประโยชน หรือบริษัทศูนยรับ
ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือธนาคารแหงประเทศไทย เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตหรือตกลงเปนอยาง
อ่ืน ท้ังนี้หากมีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีเก็บรักษาทรัพยสิน ตองไดรับความยินยอมจากบริษัทจัดการ รับเงินตางๆ ท่ี
กองทุนจะพึงไดรับจากการจัดต้ังและดําเนินงานของกองทุน เชน เงินจองซ้ือหนวยลงทุน เงินปนผล และดอกเบ้ียจาก
หลักทรัพย เงินไดจากการจําหนายหรือเวนคืนหลักทรัพย และเงินอ่ืนใดของกองทุนและนําเขาไวในบัญชีเงินฝาก และ/
หรือ บัญชีทรัพยสินของกองทุน  

(2.3)   จัดใหมีการรับมอบ เปล่ียนแปลง จําหนาย สงมอบ และโอนหลักทรัพยตางๆ ซ่ึงเปนทรัพยสินของกองทุน
ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาคาหลักทรัพยดังกลาว ตามคําส่ังของบริษัทจัดการเมื่อเห็นวาหลักฐานถูกตองแลว  

(2.4)   รับรองความถูกตองในจํานวนหนวยลงทุนท่ีเพิ่มขึ้นจากการออกหนวยลงทุนใหกับผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนหรือผูถือ
หนวยลงทุน ตามจํานวนเงินท่ีบริษัทจัดการโอนเขาบัญชีส่ังซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนและจํานวนหนวยลงทุนท่ีถูก
ยกเลิกจากการขายคืนของ ผูถือหนวยลงทุนในแตละวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนตามคําส่ังของบริษัทจัดการ  

(2.5)   ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการในการท่ีบริษัทจัดการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือ
หนวยลงทุนท่ีไดมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเนื่องจากมีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถ จําหนาย จาย โอน
หลักทรัพยหรือทรัพยสิน ของกองทุนไดอยางสมเหตุสมผล  

(2.6)   ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการในการท่ีบริษัทจัดการไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือหรือ
คําส่ังขายคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับไวแลว หรือหยุดรับคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน หากเห็นวามีเหตุจําเปนทํา
ใหไมสามารถ จําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนไดอยางสมเหตุสมผล หรือไมสามารถคํานวณ
มูลคาทรัพยสินของกองทุนไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจําเปนอ่ืนใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุน  

(2.7)   ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการในกรณีท่ีบริษัทจัดการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพย 
สินอ่ืนแทนเงิน ในกรณีท่ีกองทุนไมสามารถชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนได และผูถือหนวย
ลงทุนท่ีส่ังขายคืนหนวยลงทุนตกลงท่ีจะรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนแทนเงิน ท้ังนี้ 
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสมาคมกําหนด  

(2.8)   ใหความเห็นชอบราคาท่ีเปนธรรมของหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนในกรณีท่ีบริษัทจัดการสามารถแสดง
ใหเห็นวาการคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมไมเหมาะสมกับสภาวการณ
ในขณะคํานวณมูลคาดังกลาว  

(2.9)   ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการในการรับชําระหนี้เพื่อกองทุนดวยทรัพยสินอ่ืนท่ีมิใชหลักประกันแทนการชําระ
หนี้ดวยเงินโอนตามตราสารแหงหนี้  

(2.10)   ใหความเห็นเก่ียวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการ เพื่อประกอบกับขอมูลอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจัดการเปนผู
จัดหาในการจัดทํารายงานดังนี้  

1) รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปบัญชีหรือปปฏิทิน โดยสงใหบริษัทจัดการภายใน 30 วันนับต้ังแตวันถัด
จากวันส้ินรอบระยะเวลาหกเดือนดังกลาว  

2) รายงานทุกรอบปบัญชี โดยสงใหบริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแตวันส้ินปบัญชีนั้น  

(2.11)   รับรองความถูกตองในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคารับซ้ือคืน และราคาขายหนวย
ลงทุนของกองทุน และการคํานวณหนวยลงทุนท่ีเพิ่มขึ้นจากการออกหนวยลงทุนใหผูส่ังซ้ือหนวยลงทุน และจํานวน
หนวยลงทุนท่ีลดลงจากการขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน ท่ีบริษัทจัดการไดคํานวณไว และสงใหผูดูแล
ผลประโยชนรับรอง เมื่อเห็นวาถูกตองแลว  



(2.12)   จายเงินจากบัญชีของกองทุนในเวลาท่ีกําหนดตามคําส่ังของบริษัทจัดการ  

(2.13)   แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเขาประชุมผูถือหุน รับเงินปนผล และรับ
ดอกเบ้ีย การจองหุนเพิ่มทุน การเปล่ียนแปลงมูลคาหุน และการเปล่ียนแปลงอ่ืนใดท่ีมีผลตอการถือครองหลักทรัพย
ของกองทุนโดยทันทีท่ีผูดูแลผลประโยชนไดรับขาวเปนลายลักษณอักษรจากตลาดหลักทรัพย  

(2.14)   จัดทํารายงาน และบัญชี ดังตอไปนี้ และสงใหแกบริษัทจัดการ  

1)   รายงานเปนลายลักษณอักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําส่ังของบริษัทจัดการเก่ียวกับการรับและจําหนาย
หลักทรัพย การรับเงินปนผล ดอกเบ้ีย และอ่ืนๆ  

2)   จัดทําบัญชี และรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนท่ีรับฝากไว  

3)   จัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุน และรับรองความถูกตอง  

4)   จัดทํางบกระทบยอดสําหรับบัญชีเงินฝากของกองทุนท่ีอยูภายใตการดูแลของผูดูแลผลประโยชน  

5)   จัดทํารายงานเก่ียวกับเงินโอน และรายละเอียดการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวย
ลงทุนของกองทุน  

(2.15)   แจงใหบริษัทจัดการทราบในกรณีท่ีบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลัก 
ทรัพย รวมท้ังประกาศหลักเกณฑ หรือขอบังคับอ่ืนใดท่ีออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกลาวจนกอใหเกิดความ
เสียหายตอกองทุน  

(2.16)   จัดทํารายงานเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีบริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการ
จนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนหรือไมปฏิบัติตามหนาท่ีตามมาตรา 125 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 5 วันนับแตวันท่ีผูดูแลผลประโยชนรูถึงเหตุการณดังกลาว  

(2.17)   ดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนตามท่ีเห็นสมควร ท้ังนี้จะตองไมเขามามีอํานาจ
ตอการตัดสินใจและการดําเนินงานของบริษัทจัดการ  

(2.18)   ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาท่ีของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ ท้ังนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนท้ังปวง หรือเมื่อไดรับคําส่ังจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สําหรับคาใชจายในการฟองรองบังคับคดีเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนให
เรียกรองจากทรัพยสินของกองทุนรวม  

(2.19)   ในกรณีท่ีมีการเลิกโครงการ หนาท่ีผูดูแลผลประโยชนจะส้ินสุดเมื่อผูชําระบัญชีไดจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในชวงระยะเวลาท่ีการชําระบัญชียังไมส้ินสุดผูดูแลผลประโยชนจะรับฝากทรัพยสิน
ของกองทุนจนกวาจะจดทะเบียนเลิกกองทุน  

(2.20)   ในกรณีท่ีผูดูแลผลประโยชนหมดหนาท่ีลงไมวาในกรณีใดก็ตาม ผูดูแลผลประโยชนนั้นตองทําหนาท่ีผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนตอไปอยางสมบูรณจนกวาการจัดการโอนทรัพยสิน และเอกสารหลักฐานท้ังหมดของกองทุน
นั้น ตลอดจนการดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเปนเพื่อใหการโอนทรัพยสินและเอกสารท้ังหลายเปนไปโดยเรียบรอยใหแก
ผูดูแลผลประโยชนรายใหมจะเสร็จส้ินและผูดูแลผลประโยชนรายใหมสามารถทําหนาท่ีไดทันที เวนแตบริษัทจัดการ
หรือผูมีอํานาจตามกฎหมายจะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน  

(2.21)   แจงการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื่องดังกลาวพรอมท้ังแสดง
เหตุผล และหลักฐานท่ีไดใหความเห็นชอบหรือท่ีไดใหการรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงาน
การชดเชยราคาจากผูดูแลผลประโยชนใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน  

(2.22)   ทําการรับรองในกรณีท่ีราคาหนวยลงทุนไมถูกตองอันมีสาเหตุเนื่องจากจากปจจัยภายนอกท่ีไมอาจควบคุมได 
เชน จากราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดครั้งสุดทายของตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตอง  

(2.23)   รับรองขอมูลการแกไขราคาหนวยลงทุนยอนหลัง รวมถึงการชดเชยราคากรณีคํานวณหนวยลงทุนไมถูกตอง  

(2.24)    กรณีการชําระบัญชีกองทุน ผูดูแลผลประโยชนจะดําเนินการเฉล่ียเงินคืนแกผูถือหนวยลงทุนตามมูลคา
ทรัพยสินคงเหลือท่ีผูชําระบัญชีระบุ รวมถึงการรับฝากทรัพยสินจนกวาการชําระบัญชีจะเสร็จส้ิน  

(2.25)   จดทะเบียนทรัพยสินหรือหลักทรัพยท่ีตองจดทะเบียนตอนายทะเบียน หรือผูออกหลักทรัพยแลวแตกรณี 

(2.26)   จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนท่ีรับฝากไว รวมท้ังจัดทําบัญชีแสดงการรับจาย
ของกองทุนดวย  



(2.27)   ผูดูแลผลประโยชนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงาน ประกาศไวโดยเครงครัด  

(2.28)   ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชน ท้ังนี้ตองไมขัดตอกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือประกาศของสํานักงาน หรือ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีกําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนของกองทุน
รวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซ่ึงรวมถึงหนาท่ีดูแลรักษาประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุน และเมื่อมีการเปล่ียนแปลงผูดูแลผลประโยชน ผูดูแลผลประโยชนรายเดิมมีหนาท่ีดําเนินการตามท่ีจําเปน
เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรายใหมสามารถปฏิบัติหนาท่ีตอไปได ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวรวมถึงการลงลายมือชื่อใน
หนังสือเพื่อรับรองความถูกตองและครบถวนของส่ิงท่ีสงมอบใหผูดูแลผลประโยชนรายใหมหากมีการเปล่ียนแปลง
ผูดูแลผลประโยชน 

ในกรณีท่ีผูดูแลผลประโยชนกระทําการ งดเวนกระทําการ หรือละเลยไมปฏิบัติหนาท่ี ในการดูแลรักษาประโยชนของ 
ผูถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนอาจใชสิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในการฟองรองบังคับคดีกับผูดูแลผลประโยชนเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนท้ัง
ปวงได 

ผูดูแลผลประโยชนตองไมกระทําการอันเปนการขัดกับผลประโยชนของกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุน ไมวาการ
กระทํานั้นจะเปนไปเพื่อประโยชนของผูดูแลผลประโยชนเองหรือประโยชนของผูอ่ืน เวนแตเปนการเรียกคาตอบแทนใน
การทําหนาท่ีเปนผูดูแลผลประโยชน หรือเปนการดําเนินการในลักษณะท่ีเปนธรรมและไดเปดเผยขอมูลใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบกอนอยางเพียงพอแลว โดยผูถือหนวยลงทุนท่ีไดทราบขอมูลดังกลาวมิไดแสดงการคัดคาน 

ในกรณีท่ีการดําเนินการใดตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมดําเนินการขอมติ ให
ผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจดําเนินการตามท่ีจําเปนเพื่อขอมติของผูถือหนวยลงทุนได  

เงื่อนไขการเปล่ียนผูดูแลผลประโยชน :  

บริษัทจัดการจะเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชน ภายใตเงื่อนไขสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชน เมื่อเกิดกรณีใดกรณี
หนึ่งหรือท้ังหมดดังตอไปนี้ ท้ังนี้ โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน  

(1)   เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนมีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนโดยบอก
กลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 90 วัน  

(2)   ในกรณีท่ีบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดตกลง
ไว ผูดูแลผลประโยชนหรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชน โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่ง
ทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 30 วัน  

(3)   ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในการจัดการโครงการกองทุนรวม หรือมีการแกไขเปล่ียนแปลงกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพย หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอ่ืนใดใน
สวนท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของกองทุนรวมอันจะมีผลใหบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนไมสามารถตกลงท่ี
จะแกไขเปล่ียนแปลงสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนใหสอดคลองกับกฎหมายหรือประกาศดังกลาว ท้ังนี้เนื่องจาก
การเปล่ียนแปลงดังกลาว มีผลใหเปนการเพิ่มภาระหนาท่ีแกผูดูแลผลประโยชน และผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะ
รับหนาท่ีดังกลาวตอไป ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหบริษัท
จัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน  

(4)   ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนใหความเห็นชอบมีมติโดยเสียงขางมากซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนเรียกรองใหมีการเปล่ียนแปลงผูดูแลผลประโยชนโดย
บริษัทจัดการจะบอกกลาวใหผูดูแลผลประโยชนทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน  

(5)   ในกรณีท่ีผูดูแลผลประโยชนมีคุณสมบัติไมเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยคุณสมบัติ
ของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนจัดการแกไขคุณสมบัติให
ถูกตองภายใน 15 วันนับแตวันท่ีบริษัทจัดการทราบเหตุดังกลาว และจะแจงการแกไขดังกลาวใหสํานักงานทราบภายใน 
3 วันทําการนับแตวันท่ีไดแกไขเสร็จส้ิน  

ในกรณีท่ีผูดูแลผลประโยชนมิไดทําการแกไขคุณสมบัติใหถูกตองภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษัท จัดการ
จะดําเนินการขออนุญาตเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแตวันท่ีครบ
กําหนดเวลาดังกลาว และเมื่อไดรับอนุญาตจากสํานักงานแลวบริษัทจัดการจะแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนรายใหมแทน
โดยพลัน ท้ังนี้เวนแตสํานักงานมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน  



(6)   ในกรณีท่ีผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดการกองทุนรวม หรือขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของไปเปดเผย 
หรือใชในทางท่ีกอหรืออาจกอความเสียหายตอกองทุนรวมหรือกอใหเกิดประโยชนแกผูดูแลผลประโยชนเอง บริษัท
จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนได ท้ังนี้การบอกเลิกสัญญาจะตองบอกกลาวลวงหนาไมนอย
กวา 15 วัน  

กรณีท่ีมีเหตุตองเปล่ียนผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทําใหการเปนผูดูแลผลประโยชนส้ินสุดลง ใหผูดูแล
ผลประโยชนจัดการโอนทรัพยสินและเอกสารหลักฐานท้ังหมดของกองทุนรวมใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหมหรือ
ตามคําส่ังของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเปนเพื่อใหการ
โอนทรัพยสินและเอกสารท้ังหลายเปนไปโดยเรียบรอยภายใน 30 วัน นับต้ังแตวันถัดจากการเปนผูดูแลผลประโยชน
ส้ินสุดลง  

ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวมหรือผูถือหนวยลงทุนท่ีไมเขา
ขอยกเวนใหกระทําได หากเปนกรณีท่ีมีนัยสําคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจ
บอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนได  

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 :  

ชื่อ : นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล  

ท่ีอยู :  

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :  

1.   สิทธิในการไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาท่ีผูสอบบัญชี  

2.   ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  

3.   แสดงความเห็นตองบการเงินจากผลการตรวจสอบโดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไป  

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. ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :  

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 

 

หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับแตงต้ัง (ถามี) 

 

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :  

(1)   สิทธิของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน  

(1.1)   ไดรับคาธรรมเนียม ตามท่ีระบุไวในสัญญาแตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน  

(1.2)   บอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืน  

(2) หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน  

(2.1)   ใหจัดวางเอกสารเผยแพร ณ สํานักงานใหญและสาขา (ถามี) ของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนเก่ียวกับ
กองทุน รวมท้ังดําเนินการดวยความรวมมือของบริษัทจัดการในการเผยแพรมูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน 
ราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน รวมท้ังขอมูลและเอกสารอันจําเปน  

(2.2)   แจกจายหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญท่ีผูลงทุนควรทราบ ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน ใบคําส่ังซ้ือหนวย
ลงทุน ใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน หรือเอกสารการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับหนวยลงทุนท่ีจําหนาย หรือเอกสารอ่ืนๆท่ี
เก่ียวของกับกองทุน  

(2.3)   รับเอกสารและตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของเอกสารท่ีใชในการซ้ือหรือขายคืนหนวยลงทุนและ
เอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ  

(2.4)   ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาทิ บัตรประชาชน บัตรขาราชการ วาตรงกับชื่อของผูถือหนวยลงทุนของ
กองทุนในการทําธุรกรรมกับกองทุน  

(2.5)   รับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน หรือชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน ท้ังนี้ ตามเงื่อนไขท่ี
ระบุในโครงการ  

(2.6)   ยืนยันการซ้ือหรือขายคืนหนวยลงทุน สงมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกํากับภาษี และเอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ  

(2.7)   คืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุนใหแกผูซ้ือท่ีไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในโครงการจัดการ
กองทุนรวม  

(2.8)   ใหความรวมมือกับบริษัทจัดการในการแจงหรือติดตอกับผูส่ังซ้ือหนวยลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนเมื่อมีความ
จําเปนท่ีจะตองแจงหรือติดตอเก่ียวกับสิทธิประโยชนของผูส่ังซ้ือหนวยลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุน หรือเมื่อมีเหตุ
จําเปนอ่ืนใด  

(2.9)   ทําการอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับหนาท่ีดังกลาวขางตน  



(2.10)   ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ตลอดจนหนาท่ีและความ
รับผิดชอบของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวของอยาง
เครงครัด  

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

ชื่อ :  

ท่ีอยู :  

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :  

8. ผูลงทุนรายใหญ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายท่ีไมไดเปนผูดูแลสภาพคลอง) :  

ชื่อ :  

ท่ีอยู :  

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :  

9. ท่ีปรึกษา :  

9.1. ท่ีปรึกษาการลงทุน :  

ชื่อ :  

ท่ีอยู :  

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :  

หมายเหตุ (ท่ีปรึกษาการลงทุน) :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะแตงต้ัง เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกการแตงต้ังท่ีปรึกษาการลงทุนในภายหลัง โดยไมถือ
เปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ โดยท่ีปรึกษาการลงทุนดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติตามประกาศหรือกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
และบริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบตอไป  

9.2.ท่ีปรึกษากองทุน :  

ไมมี  

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :  

หมายเหตุ (ท่ีปรึกษากองทุน) :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะแตงต้ัง เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกการแตงต้ังบุคคล คณะบุคคล และ/หรือนิติบุคคลเพื่อ
เปนท่ีปรึกษากองทุนในภายหลัง โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ ท้ังนี้ ท่ีปรึกษากองทุนท่ีบริษัทจัดการจะ
แตงต้ังขึ้นดังกลาวจะไมมีอํานาจควบคุมการดําเนินการของบริษัทจัดการแตอยางใด  

10. ผูประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  

ไมมี 

11. ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ชื่อ :  

ท่ีอยู :  

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :  

ไมมี  

หมายเหตุ (ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน) :  

 

 



12. คณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

ไมมี  

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :  

13. สิทธิหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน :  

13.1. สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :  

ท้ังนี้ ใหเปนไปตามขอ 7 "การรับซ้ือคืนหนวยลงทุน"  

13.2. สิทธิในการรับเงินปนผล :  

กองทุนไมมีนโยบายการจายเงินปนผล  

13.3. สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด  

13.4. ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน :  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดในกรณีดังตอไปนี้  

(1) การโอนหนวยลงทุนใหบิดา มารดา บุตร และคูสมรสของผูถือหนวยลงทุน  

(2) การโอนหนวยลงทุนตามคําส่ังศาล หรือโดยผลของกฎหมาย  

(3) การโอนหนวยลงทุนในกรณีพิเศษอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติใหโอนได  

ท้ังนี้ การโอนหนวยลงทุนตองไมทําใหการถือหนวยลงทุนของบุคคลใด หรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินขอจํากัดการถือ
หนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุน
รวมและหนาท่ีของบริษัทจัดการ เวนแตเปนการโอนทางมรดก  

13.5. สิทธิในการลงมติเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :  

การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการจะตองไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวย
ลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของโครงการ
จัดการกองทุนรวม  

ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายได
แลวท้ังหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพยท่ีเปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน 
(Omnibus account) จะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนท่ีเกินกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด  

ท้ังนี้ในการขอมติผูถือหนวยลงทุนเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีการจัดการ บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในหนังสือชี้ชวนโครงการ 

13.6. สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :  

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิท่ีจะไดรับเงินคืน และ/หรือ ไดรับทรัพยสินอ่ืนแทนเงิน เมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดย
บริษัทจัดการจะจัดใหมีการชําระบัญชีตามหลักเกณฑและวิธีการตามท่ีกําหนดไวในโครงการ  

13.7. สิทธิประโยชนอื่น ๆ :  

13.7.1   สิทธิในการจํานําหนวยลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนสามารถนําหนวยลงทุนไปจํานําไดตามกฎหมาย  

13.7.2   สิทธิในการไดรับชําระคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนแทนเงิน  

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิไดรับชําระคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน แทนเงินได ในกรณีท่ี
กองทุนไมสามารถชําระคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไดตามท่ีกําหนดในเรื่อง “การชําระคารับซ้ือคืน
หนวยลงทุนดวยหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนแทนเงิน”  

13.7.3   สิทธิในการเปล่ียนแปลงขอมูลของผูถือหนวยลงทุน  



ผูถือหนวยลงทุนท่ีประสงคจะแจงแกไขเปล่ียนแปลงขอมูลท่ีไดแจงไวเมื่อเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุนหรือเมื่อเปดบัญชี
กองทุน ตองกรอกใบคําขอแกไขขอมูลผูถือหนวย และย่ืนใหแกบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนเพื่อแกไขขอมูล โดยผู
ถือหนวยลงทุนตองย่ืนเอกสารประกอบ (ถามี) เพื่อใหนายทะเบียนดําเนินการแกไขขอมูลในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน
หรือบัญชีกองทุนตอไป โดยผูถือหนวยลงทุนตองรับทราบและยินยอมท่ีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในใบคําขอ
แกไขขอมูลผูถือหนวย  

13.7.4   สิทธิในการไดรับประโยชนตางๆ ท่ีกองทุนจัดไวใหสําหรับผูถือหนวยลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิในการไดรับขอมูลเก่ียวกับกองทุน เชน รายงานประจําป รายงานทุกรอบ 6 เดือน  

13.8. อื่น ๆ :  

ผูถือหนวยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไมเกินคาหนวยลงทุนท่ียังสงใชแกบริษัทจัดการกองทุนรวมไมครบ 

การท่ีผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซ้ือหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไมวาในทอดใด ๆ 
ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวยอมรับท่ีจะผูกพันตามขอกําหนดในขอผูกพันซ่ึงลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนท่ี
ไดรับการแตงต้ังจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ 

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจายผลประโยชนตอบแทนและคืนเงินทุนไดไมเกินไปกวาสวน
ของทุนของกองทุนรวมท่ีตนถือ ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีการแบงชนิดของหนวยลงทุน สิทธิในการไดรับประโยชนตอบแทนหรือ
การคืนเงินทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละชนิดตองเปนไปตามขอกําหนดของหนวยลงทุนชนิดนั้น ๆ ดวย  

14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :  

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :  

- ระบบไรใบหนวยลงทุน 

- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน 

- หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน 

14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :  

โครงการจัดการจะใชระบบไรใบหนวยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการใหนายทะเบียนหนวยลงทุนทํา
การบันทึกชื่อผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนเปน  

ผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามรายละเอียดใน “ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน” และ “ใบคําส่ังซ้ือหนวย
ลงทุน” เมื่อผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนไดชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนครบถวนแลว  

ในกรณีท่ีมีผูถือหนวยลงทุน 2 คน ถือหนวยลงทุนรวมกัน บริษัทจัดการจะจดแจงชื่อผูถือหนวยลงทุนเหลานั้น เปนผูใช
สิทธิในฐานะผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุน  

14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน  

นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี” ทุกครั้งท่ีมีการส่ังซ้ือ
หรือขายคืนหนวยลงทุน เพื่อเปนการยืนยันจํานวนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน และจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิ
ในหนวยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแตวันทําการถัดจากวันท่ีปด
การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 7 วันทําการนับแตวันทําการถัดจากวันท่ีซ้ือขายหนวยลงทุนในชวงการ
ขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก อนึ่งเอกสารหลักฐานตางๆ จะจัดสงโดยทางไปรษณีย 
หรือใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนเปนผูมอบใหแลวแตกรณี  

14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  

1) หากผูถือหนวยลงทุนแสดงความประสงคขอรับเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนในรูปแบบสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หนวยลงทุน บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด) จะออกสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหนวยลงทุน ใหแกผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนภายในวันเดียวกันกับท่ีไดรับคําขอเปดบัญชีกองทุน และ/หรือคําส่ังซ้ือ
หนวยลงทุน และผูส่ังซ้ือไดชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนครบถวนแลว  

2) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะจดแจงชื่อผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนเปนผูถือหนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน
ตอเมื่อบริษัทจัดการไดรับชําระเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนถูกตองครบถวน และผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนนั้นไดรับการจัดสรร
หนวยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบรอยแลว  



3) ผูถือหนวยลงทุนมีหนาท่ีท่ีจะตองนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน มาใหบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืน (ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด) บันทึกรายการซ้ือขายหนวยลงทุนใหเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยผูถือหนวย
ลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน มาบันทึกรายการใหเปนปจจุบันไดต้ังแตวันทําการถัดจากวันทํา
รายการซ้ือขายหนวยลงทุน หรือตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยรายการท่ีปรากฎในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
จะถือวาถูกตอง เมื่อรายการดังกลาวตรงกันกับขอมูลท่ีบันทึกไวในระบบนายทะเบียนหนวยลงทุน  

อยางไรก็ตาม หากสมุดบัญชีแสดงสิทธิไมไดถูกบันทึกใหเปนปจจุบัน ใหถือเอาขอมูลท่ีบันทึกไวในระบบนายทะเบียน
หนวยลงทุนเปนรายการท่ีเปนปจจุบัน และถูกตอง  

4) ผูถือหนวยลงทุนมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามขอกําหนด และเงื่อนไขท่ีเก่ียวของกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน 
ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตใหผูถือหนวยลงทุนขอเปล่ียนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน 
เปนหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนภายหลังไดหรือไมก็ได โดยใหเปนไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  

นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการใหมีการออกและจัดสง “รายงานการถือหนวยลงทุน” ใหแกผูถือหนวยลงทุนท่ีมี
ชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันทําการสุดทายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ทางไปรษณีย 
หรือทางส่ืออิเล็กทรอนิกส ตามความประสงคของผูถือหนวยลงทุน อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีไมไดมีการจัดสงรายงาน
การถือหนวยลงทุน ใหผูถือหนวยลงทุนใชสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ซ่ึงไดรับการปรับปรุงรายการใหเปน
ปจจุบันแทนรายงานการถือหนวยลงทุนได  

นายทะเบียนหนวยลงทุนและ/หรือบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหนวยลงทุนท่ีปรากฏในทะเบียนผูถือหนวย
ลงทุนเปนรายการท่ีเปนปจจุบันและถูกตอง  

ในกรณีท่ีบัญชีกองทุนของผูถือหนวยลงทุนไมมีมูลคาคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไมมีการติดตอขอใชบริการเปน
เวลานานติดตอกันเกิน 1 ป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปดบัญชีดังกลาวโดยไมตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ
ลวงหนาไมวาดวยเหตุใดๆ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเก่ียวกับการ
เปล่ียนแปลงวัน เวลาทําการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน และวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวของ โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจาก
ผูถือหนวยลงทุนแลว ท้ังนี้ จะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน  

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือหนวยลงทุน
สามารถใชอางอิงตอบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอ่ืนได  

ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําใบหนวยลงทุนมอบใหแกผูถือ
หนวยลงทุน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยในรูปแบบหนังสือรับรองสิทธิในหนวย
ลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน และ/หรือรูปแบบอ่ืนใดท่ีจะมีการเปล่ียนแปลง แกไข หรือเพิ่มเติมใน
อนาคต เพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเทานั้น ตามความประสงคของผูถือหนวยลงทุน  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิใน
หนวยลงทุนในอนาคตได โดยไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ และบริษัทจัดการจะปดประกาศใหทราบลวงหนาไม
นอยกวา 5 วันทําการ ณ ท่ีทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และ/หรือสถานท่ีติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืนหนวยลงทุน  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิเปล่ียนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากหนังสือ
รับรองสิทธิในหนวยลงทุน เปนสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน หรือรูปแบบอ่ืนท่ีบริษัทจัดการจะกําหนดเพิ่มเติม 
โดยบริษัทจัดการจะประกาศใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทําการ ณ ท่ีทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และ/หรือ
สถานท่ีติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือหนวยลงทุน
สามารถใชอางอิงตอบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอ่ืนได 

ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดทําใบหนวยลงทุนมอบใหแกผู
ถือหนวยลงทุน  

15. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :  

ไมมี  



16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน :  

กรณีบริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน และจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอ่ืนแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั้นตอนการดําเนินการตอไป โดยตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานกอน 
และไมถือวาเปนการแกไขโครงการ โดยขั้นตอนท่ีกําหนดดังกลาวตองสามารถปฏิบัติไดจริง และเปนธรรมตอผูถือหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน  

การชําระเงินหรือทรัพยสินอ่ืนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนท่ีปรากฏ
ชื่อตามทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ เวลาท่ีกําหนด เทานั้น  

17. การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน :  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดในกรณีดังตอไปนี้  

(1) การโอนหนวยลงทุนใหบิดา มารดา บุตร และคูสมรสของผูถือหนวยลงทุน  

(2) การโอนหนวยลงทุนตามคําส่ังศาล หรือโดยผลของกฎหมาย  

(3) การโอนหนวยลงทุนในกรณีพิเศษอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติใหโอนได  

ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหนวยลงทุน ใน
กรณี ดังนี้  

(1) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีท่ีการถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือ หนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาท่ีของบริษัทจัดการ  

(2) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมท่ีเสนอขายตอผูลงทุนท่ีมิใชรายยอย และการโอนหนวยลงทุนจะทําให
ผูถือหนวยลงทุนไมเปนผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญ หรือผูมีเงินลงทุนสูง ตามท่ีกําหนดในโครงการจัดการกองทุน
รวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก  

(3) การโอนหรือการจํานําหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพหรือกองทุนรวมหุนระยะยาว  

วิธีการโอนหนวยลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนท่ีประสงคจะโอนหนวยลงทุน จะตองดําเนินการดังตอไปนี้  

(1) กรอกแบบคําขอโอนหนวยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด พรอมท้ังลงลายมือชื่อผู
โอนและผูรับโอน และย่ืนคําขอโอนหนวยลงทุนดังกลาวพรอมเอกสารท่ีกําหนดแกนายทะเบียนหนวยลงทุน ในกรณีท่ี
ผูรับโอนยังไมมีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองดําเนินการขอเปดบัญชีกองทุนตามวิธีการท่ีกําหนดไวใน
โครงการกอน แลวผูโอนจึงทําการโอนหนวยลงทุนใหผูรับโอนได  

(2) ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนตามท่ีระบุไวในหัวขอเรื่อง “คาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส่ังซ้ือ
หรือผูถือหนวยลงทุน”  

(3) หลังจากท่ีไดรับคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนจากผูโอนแลว นายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบใบเสร็จรับเงิน 
และใบกํากับภาษี พรอมสําเนาคําขอโอนหนวยลงทุนใหแกผูโอนไวเปนหลักฐาน  

นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหผูโอนและ
ผูรับโอนหนวยลงทุน ภายใน 15 วันนับแตวันท่ีนายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคําขอโอนหนวยลงทุนถูกตองสมบูรณ 
ท้ังนี้ ผูรับโอนหนวยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามหัวขอ เรื่อง “สิทธิประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุน” ไดตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกชื่อผูรับโอนหนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน
เรียบรอยแลว  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจปฏิเสธการแสดงชื่อในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ในกรณีท่ีการถือหนวยลงทุนไม
เปนไปตามท่ีกําหนดไวในหลักเกณฑท่ีออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาท่ีจัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑท่ีออกตามมาตรา 125(5) แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชําระเงินหรือทรัพยสินอ่ืน รวมท้ังการใหสิทธิหรือการจํากัด
สิทธิใด ๆ แกผูถือหนวยลงทุนท่ีปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากไดกระทําตามขอกําหนดในขอ
ผูกพันหรือตามกฎหมายแลว ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีแลว 



บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหนวยลงทุน ใน
กรณีดังนี้ 

(ก) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีท่ีการถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือ หนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาท่ีของบริษัทจัดการ 

(ข) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมท่ีเสนอขายตอผูลงทุนท่ีมิใชรายยอย และการโอนหนวยลงทุนจะทําให
ผูถือหนวยลงทุนไมเปนผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญ หรือผูมีเงินลงทุนสูง ตามท่ีกําหนดในโครงการจัดการกองทุน
รวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรือการจํานําหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพหรือกองทุนรวมหุนระยะยาว  

18. ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน :  

บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดจะถือหนวยลงทุนไดไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลว
ท้ังหมดของกองทุนรวม ยกเวนในกรณีเขาขอยกเวนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยเรื่องหลักเกณฑ
เก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาท่ีของบริษัทจัดการ  

19. หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน :  

ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายได
แลวท้ังหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมตองไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนท่ีเกินกวาหนึ่ง
ในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวม และในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวย
ลงทุน หากเปนการขอมติรายชนิดหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนท่ีเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวน
หนวยลงทุนชนิดนั้น เวนแตชนิดหนวยลงทุนนั้นมีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุมเดียวเปนผู
ถือหนวยลงทุนชนิดนั้น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวเต็มตามจํานวนท่ีถืออยู  

การดําเนินการใดท่ีโครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมไดดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนท่ีไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนท้ัง
ปวงเห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวและมีผลผูกพันตามมติ 

มติของผูถือหนวยลงทุนท่ีใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมาย ใหถือวามตินั้น
เสียไป 

ในกรณีท่ีเปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเรื่องท่ีกระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติ
โดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนท่ี
จําหนายไดแลวท้ังหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น เวนแตกรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอ
มติผูถือหนวยลงทุนตองเปนไปตามหลักเกณฑเพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย 

(1) ในกรณีท่ีเปนการขอมติท่ีมีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือหนวย
ลงทุนไมเทากัน ใหไดรับมติผูถือหนวยลงทุนท่ีถือหนวยลงทุนชนิดท่ีไดรับผลกระทบเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวย
ลงทุนแตละชนิด 

(2) ในกรณีท่ีเปนการขอมติท่ีมีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ใหไดรับมติผูถือหนวย
ลงทุนท่ีถือหนวยลงทุนชนิดท่ีไดรับผลกระทบเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิด 

(3) ในกรณีท่ีเปนการขอมติท่ีมีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ใหไดรับมติผูถือหนวยลงทุนชนิดท่ีไดรับ
ผลกระทบเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนชนิดนั้น  

20. วิธีการแกไขเพ่ิมเติมขอผูกพัน :  

การแกไขเพิ่มเติมสวนใดสวนหนึ่งของขอผูกพันท่ีเปนไปตามวิธีการท่ีกําหนดไวในขอผูกพัน และมีสาระสําคัญท่ีเปนไป
ตามและไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑท่ีออกโดย
อาศัยอํานาจของกฎหมายดังกลาว ใหถือวาขอผูกพันสวนท่ีแกไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคูสัญญา 

การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในเรื่องท่ีกระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญตองไดรับมติโดยเสียงขาง
มากของผูถือหนวยลงทุน ท้ังนี้ เรื่องท่ีกระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ใหรวมถึง ขอกําหนด
เก่ียวกับผลประโยชนตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน และเรื่องท่ีผูดูแลผลประโยชนเห็นวากระทบตอ
สิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ 

การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในลักษณะดังตอไปนี้ ใหมีผลผูกพันเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยไม
ตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน 



(ก) เปนการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันใหมีสาระสําคัญสอดคลองกับโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีแกไขเพิ่มเติมโดยไดรับ
มติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนหรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ 

(ข) ผูดูแลผลประโยชนแสดงความเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจําเปนหรือสมควร และไม
กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ 

การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันไมวากรณีใด ตองกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
จัดการกองทุนรวมและผูดูแลผลประโยชน พรอมท้ังประทับตราบริษัท (ถามี) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอผูกพันเปดเผยไว ณ ท่ีทําการและเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อใหผู
ถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูได รวมท้ังจัดสงสรุปการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันพรอมท้ังเหตุผลและความจําเปนใหผูถือ
หนวยลงทุนพรอมกับการสงรายงานประจําปของกองทุนรวม (เฉพาะกรณีของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไป)  

21. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  

21.1. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี  

21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการอนุมัติใหจัดต้ังกองทุนรวมแบบเปนการท่ัวไป 
และการฝาฝนหรือการไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการอนุมัติใหจัดต้ังกองทุนรวมแบบเปนการท่ัวไป และการฝาฝน
หรือการไมปฏิบัตินั้นกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผูลงทุน บริษัทจัดการจะแกไขเยียวยาความเสียหายโดย
ไมชักชา โดยในกรณีท่ีเกิดขอพิพาทระหวางบริษัทจัดการและผูลงทุน บริษัทจัดการยินยอมใหนําขอพิพาทเขาสูการ
พิจารณาของอนุญาโตตุลาการ  

22. การเลิกกองทุนรวม :  

22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :  

22.1.1 หากปรากฎวากองทุนมีจํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทําการใด  

22.1.2 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไป หาก
ปรากฏวา  

(ก) บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวมนั้น เวนแตเขาขอยกเวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(ข) ในกรณีท่ีปรากฏพฤติการณวาบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการใดๆ หรือบุคคลใดถือหนวยลงทุนโดยรูเห็นหรือ
ตกลงกับบุคคลอ่ืน อันเปนการปกปดหรืออําพรางลักษณะท่ีแทจริงในการถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุมบุคคล
เดียวกันใดท่ีประสงคจะถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุน
รวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไป  

22.1.3 สํานักงานจะเพิกถอนการอนุมัติใหจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีการจัดต้ัง
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไปเพื่อการแสวงหาประโยชนจากการลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเปนการเฉพาะ หรือ
เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยสินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด และสํานักงานไดดําเนินการแจง
ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบุคคล ท่ีเก่ียวของทําการชี้แจง แสดงเหตุผล ขอเท็จจริง และหลักฐาน ซ่ึงในกรณีท่ีไม
มีการชี้แจง หรือชี้แจงแลวแตไมอาจพิสูจนหรือทําใหเชื่อไดวาการจัดต้ังกองทุนรวมเปนการจัดต้ังกองทุนรวมเพื่อผู
ลงทุนท่ัวไปอยางแทจริง และสํานักงานส่ังใหบริษัทจัดการกองทุนรวมทําการแกไข หรือดําเนินการใดๆ และบริษัท
จัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการตามท่ีสํานักงานส่ังได หรือดําเนินการแลว แตไมสามารถทําใหกองทุนรวมเปน
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนท่ัวไปอยางแทจริง  

22.1.4 เมื่อสํานักงานส่ังใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนเปดในกรณีท่ีบริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจน
กอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนเปดหรือไมปฏิบัติตามหนาท่ีของตน  

22.1.5 เมื่อไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนท่ี
จําหนายไดแลวท้ังหมดของโครงการจัดการ  

22.1.6 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมสามารถนําเงินไปลงทุนใน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุนตามท่ีระบุในโครงการและหรือกรณีกองทุนมี
ขนาดกองทุนลดลงเหลือนอยจนไมเหมาะสมกับคาใชจายในการบริหารกองทุนตอไป และบริษัทจัดการประสงคจะเลิก
กองทุนเปดนั้น  



22.1.7 หากปรากฎวามีการขายคืนหนวยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ แตไมรวมถึงกรณีท่ีเปนการขายคืน
หนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหนวยลงทุน กองทุนรวมฟดเดอร กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอี
ทีเอฟ 

(1) มีการขายคืนหนวยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด  

(2) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนในหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาหาวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนใดติดตอกัน  

คิดเปนจํานวนเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด เงื่อนไขพิเศษ :  

22.1.8 กรณีท่ีบริษัทจัดการไดรับคําส่ังใหเลิกกองทุนจากหนวยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย อาทิ คําส่ังศาล คําส่ัง
อนุญาโตตุลาการ และ/หรือกรณีปรากฏการณอ่ืนใดตามท่ีระบุไวในโครงการนี้  

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  

เวนแตสํานักงาน จะพิจารณาแกไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปน
อยางอ่ืน ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนและสมควรสําหรับการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี้ 

กรณีทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา 

กรณีทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี้ 

(1)   ดําเนินการดวยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนท่ัวไปทราบเรื่องดังกลาวกอนวันเลิกกองทุนรวม
เปนเวลาไมนอยกวาหาวันทําการ เชน ประกาศในหนังสือพิมพรายวันแหงทองถิ่น เปนตน เวนแตสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะใหความเห็นชอบ หรือผอนผันเปนอยางอ่ืน และกระทําการดวยวิธีอ่ืนใด เพื่อใหผูลงทุน
รับทราบขอมูลในเรื่องดังกลาวได 

(2)   แจงเปนหนังสือใหผูดูแลผลประโยชน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทราบ 
กอนวันเลิกกองทุนเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ 

(3)   จําหนายทรัพยสินของกองทุนเพื่อรวบรวมเปนเงินโอน เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย 
และต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีมีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จส้ินกอนวันเลิกกองทุน 

กรณีไมทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา 

กรณีท่ีไมทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา ดังเชนกรณีท่ีปรากฏเหตุตามขอ 22.1 (1) บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังนี้ 

(1)   ยุติการรับคําส่ังซ้ือและคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนต้ังแตวันทําการท่ีปรากฏกรณีตามขอ 22.1 (1)  

(2)   แจงใหผูถือหนวยลงทุนท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียลงทะเบียน รวมท้ังแจงเปน
หนังสือใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบดวย ท้ังนี้ ภายใน 3 วันทําการนับแตวันทําการท่ีปรากฏกรณีตามขอ 
22.1 (1)   

(3)   จําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีเหลืออยูของกองทุนรวมภายใน 5 วันทําการนับแตวันทําการท่ีปรากฏกรณีตาม
ขอ 22.1 (1) เพื่อรวบรวมเงินเทาท่ีสามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ 

(4)   ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินท่ีรวบรวมไดตาม (3) ใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 10 วันทําการ
นับแตวันทําการท่ีปรากฏกรณีตามขอ 22.1 (1) และเมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแลวจะถือวาเปนการเลิก
กองทุนรวม 

เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว หากมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยูจากการดําเนินการตาม (3) ใหบริษัท
จัดการกองทุนรวมดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการชําระบัญชีของ
กองทุนรวม  

23. การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :  

เมื่อเลิกโครงการแลวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ เวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน จะพิจารณา
แกไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมประกาศ กําหนด ส่ังการเห็นชอบ และ/หรือผอนผัน เปนอยางอ่ืน  

(1)   บริษัทจัดการจะจัดใหมีการชําระบัญชี โดยจะแตงต้ังผูชําระบัญชีท่ีสํานักงาน เห็นชอบ เพื่อดําเนินการคํานวณ 
รวบรวมทรัพยสิน จัดทําบัญชี ชําระหนี้สิน จําหนายและแจกจายทรัพยสินแกผูถือหนวยลงทุน รวมท้ัง ทําการอยางอ่ืน
ตามแตจําเปนเพื่อชําระบัญชีของกองทุนใหเสร็จส้ิน โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ส่ังการ ผอนผัน และ/หรือเห็นชอบ  

(2)   เมื่อชําระคาใชจาย คาธรรมเนียม คาภาระติดพัน เงินคาตอบแทนในการชําระบัญชี และหนี้สินท้ังหมดของกองทุน
เสร็จส้ิน ผูชําระบัญชีจะดําเนินการเฉล่ียคืนเงินใหแกผูถือหนวยลงทุน ตามมูลคาทรัพยสินสุทธิเทาท่ีคงเหลืออยูตาม
สัดสวนจํานวนหนวยลงทุนท่ีมีชื่อปรากฏอยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันเลิกกองทุนรวม  



(3)   ในกรณีท่ีเจาหนี้ของกองทุนไมไดย่ืนคําทวงหนี้แกผูชําระบัญชี หรือผูถือหนวยลงทุนไมมารับเงินหรือทรัพยสิน 
หรือไมย่ืนเช็คตอธนาคารเพื่อใหใชเงินตามเช็คท่ีไดรับเนื่องจากการแจกจายทรัพยสินใหแกผูถือหนวยลงทุน ผูชําระ
บัญชีจะดําเนินการวางเงินตามจํานวนหนี้หรือจํานวนเงินตามเช็ค หรือวางทรัพยสินอ่ืน ซ่ึงไดหักคาฤชาธรรมเนียมและ
คาใชจายเก่ียวกับการวางเงินหรือทรัพยสินดังกลาวแลว รวมท้ังวางเงินประกันคาฤชาธรรมเนียมไว ณ สํานักงานวาง
ทรัพยตามกฎหมาย กฎขอบังคับ และระเบียบเก่ียวกับการวางทรัพย และจะแจงเปนหนังสือใหเจาหนี้ หรือผูถือหนวย
ลงทุน ซ่ึงมีชื่อปรากฏในบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวมทราบถึงการวางเงินหรือทรัพยสินดังกลาวโดยทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีอ่ืนท่ีมีหลักฐานการตอบรับ อีกท้ังยังจะดําเนินการใดๆ ตามความจําเปนเพื่อให
สํานักงาน เปนผูมีสิทธิถอนเงินหรือทรัพยสินท่ีวางไว ซ่ึงเจาหนี้หรือผูถือหนวยลงทุนมิไดเรียกเอาภายใน 10 ป นับแต
วันถัดจากวันท่ีไดรับ คําบอกกลาวการวางเงินหรือทรัพยสินในฐานะท่ีเปนทรัพยสินคงคางของกองทุนรวม  

(4)   ผูชําระบัญชีจะตองชําระบัญชีใหเสร็จส้ินภายใน 90 วันนับต้ังแตวันถัดจากวันเลิกกองทุนรวม และเมื่อชําระบัญชี
เสร็จส้ินแลว ผูชําระบัญชีจะทําการย่ืนคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพรอมท้ังจัดสงรายงานผลการชําระบัญชีตามแบบท่ี
สํานักงาน ประกาศกําหนด ภายใน 30 วันนับต้ังแตวันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จส้ิน เวนแตในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนไม
มารับเงินหรือทรัพยสิน หรือไมย่ืนเช็คแกธนาคารเพื่อใหใชเงินตามเช็คท่ีไดรับเนื่องจากการแจกจายทรัพยสินใหแกผู
ถือหนวยลงทุน ผูชําระบัญชีสามารถย่ืนคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมไดเมื่อพนกําหนด 6 เดือนนับต้ังแตวันถัดจาก
วันชําระบัญชีเสร็จส้ิน เวนแตมีเหตุผลจําเปนและสมควรโดยตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ดวย และหาก
ปรากฏวายังมีทรัพยสินคงคางอยู ผูชําระบัญชีจะจัดการโอนทรัพยสินดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน  

โครงการจัดการกองทุนรวมท่ีผานการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผานการแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ท่ีแนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหนึ่งของขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 


