
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

กองทนุเปิด แอล เอช เฟล็กซเิบิล้ 

กบั บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 

1. บรษิทัจดัการ :  

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยจั์ดการกองทนุแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากัด  

ทีอ่ยู ่(ภาษาไทย) : เลขที ่11 อาคารควิเฮา้ส ์สาทร ชัน้ 14 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120  

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

ทีอ่ยู ่(ภาษาอังกฤษ) : 11 Q.House Sathon Bldg. Fl.14 South Sathon Rd., Thungmahamek, Sathon, Bangkok 

10120  

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

สทิธ ิหนา้ที ่และความรบัผดิชอบ :  

ในการจัดการกองทนุบรษัิทจัดการมสีทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบในการด าเนนิการดังต่อไปนี้  

(1)   การบรหิารกองทนุรวม  

(1.1)   ยื่นค าขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึง่เป็นเงินไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนต่อ
ส านักงาน ภายใน 15 วันท าการนับแตวั่นปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุต่อประชาชนครัง้แรก  

(1.2)   จัดการกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการจัดการทีไ่ดร้ับอนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ตลอดจนขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการอย่างเคร่งครัด  

(1.3)   น าเงนิของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิต่างๆ และซือ้ขาย จ าหน่ายสั่งโอน เปลีย่นแปลง 

เพิม่เตมิหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทุนไวต้ามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควรโดยลงทุนภายใตห้ลักเกณฑข์องกฎหมาย 
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นโยบายการลงทุนของคณะกรรมการการ

ลงทนุ และตามวัตถปุระสงคแ์ละนโยบายการลงทนุของโครงการทีไ่ดร้ับอนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(1.4)   ด าเนนิการเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ หรอืยกเลกิหน่วยลงทนุทีร่ับซือ้คนื  

(1.5)   ด าเนนิการเพิม่จ านวนเงนิทนุจดทะเบยีนของกองทนุรวม ตามวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(1.6)   สงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ ระงับ หรอืหยดุการสัง่ซือ้ ขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ  

(1.7)   สงวนสทิธทิีจ่ะเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ  

(1.8)   สงวนสทิธทิีจ่ะรับช าระหนี้เพือ่กองทนุดว้ยทรัพยส์นิอืน่แทนการช าระหนี้ดว้ยเงนิโอนตามตราสารแหง่หนี้ตามที่
ระบไุวใ้นโครงการ  

(1.9)   สงวนสทิธทิี่จะช าระค่ารับซือ้คนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิไดต้ามหลักเกณฑแ์ละ

วธิกีารทีส่มาคมก าหนด  



(1.10)   สงวนสทิธทิี่จะละเวน้ไม่ปฏบัิตติามมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุน เมือ่บรษัิทจัดการ และ/หรอื ผูจั้ดการกองทุนมี
เหตุอันสมควรเชือ่ไดว้่ามตดัิงกล่าว ขัด ฝ่าฝืน กฎระเบยีบ ขอ้บังคับ ประกาศ ของส านักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีม่อี านาจตามกฎหมาย  

(1.11)   เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ือหุน้ของกจิการที่กองทุนถือหุน้หรือหลักทรัพยอ์ยู่เท่าที่

จ าเป็น เพือ่รักษาประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ และเป็นไปตามแนวนโยบายทีค่ณะกรรมการการลงทนุเป็นผูก้ าหนด  

(1.12)   เปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทุน หรือวธิีจัดการกองทุนตามที่ระบุไวใ้นโครงการ
ภายใตห้ัวขอ้ “วธิกีารแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ”  

(1.13)   กระท านิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึง่บริษัทจัดการมีอ านาจกระท าไดภ้ายในขอบเขตของ
กฎหมาย  

(1.14)   ปฏบัิตกิารอืน่ๆ เพือ่ใหบ้รรลุซึง่วัตถุประสงคข์องกองทุน และรักษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน
ภายใตข้อบเขต หนา้ที่ และความรับผดิชอบของบรษัิทจัดการ ทัง้นี้ จะตอ้งไม่ขัดต่อพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์และประกาศส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจุบันและทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต  

(1.15)   ด าเนนิการเลกิกองทนุตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ  

(1.16)   จัดใหม้กีารช าระบัญช ีตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการภายใตห้ัวขอ้ “การช าระบัญชกีองทุนรวม และวธิกีารเฉลีย่เงนิ
คนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเมือ่เลกิโครงการ”  

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

(2)   การรบัและจา่ยเงนิของกองทุน  

(2.1)   จัดใหม้ีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใชจ่้าย หรือเงนิตอบแทนอืน่ใดจากและใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนและ

กองทนุ ใหเ้ป็นไปตามวัตถปุระสงคข์องการจัดการของกองทนุตามทีก่ าหนดไวใ้นหัวขอ้ “คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ่้ายที่
เรยีกเก็บจากผูส้ัง่ ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุรวม”  

(2.2)   ไดร้ับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอืน่ๆ ตามที่ก าหนดไวใ้นหัวขอ้ “ค่าธรรมเนียม
และคา่ใชจ่้ายทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุรวม”  

(3)   การแตง่ต ัง้บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่การจดัการกองทนุ  

(3.1)   จัดใหม้ีผูดู้แลผลประโยชน์กองทุนซึง่มีคุณสมบัตติามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยคุณสมบัตขิอง
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั ้งผูดู้แล

ผลประโยชน์อืน่แทนตามเงือ่นไขในการเปลีย่นตัวผูดู้แลผลประโยชน์ทีก่ าหนดไวใ้นหัวขอ้ “เงือ่นไขการเปลีย่นผูดู้แล
ผลประโยชน”์ ทัง้นี้ โดยได ้รับอนุญาตจากส านักงาน กอ่น  

(3.2)   แต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใตห้ลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศก าหนด  

(3.3)   จัดใหม้ผีูส้อบบัญชขีองกองทุนทีม่ีคุณสมบัต ิและไม่มลัีกษณะตอ้งหา้มตามประกาศส านักงาน ว่าดว้ยการให ้

ความเห็น ชอบผูส้อบบัญชขีองบรษัิทหลักทรัพยแ์ละบรษัิทเงนิทนุหลักทรัพย ์ 

(3.4)   แตง่ตัง้ผูช้ าระบัญชกีองทนุเมือ่ยตุหิรอืเลกิกองทนุ ทัง้นี้โดยความเห็นชอบของส านักงานกอ่น  

(3.5)   แตง่ตัง้และถอดถอนนายทะเบยีนหน่วยลงทนุของกองทนุตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร  

(3.6)   แตง่ตัง้บคุคลใดๆ เพือ่มาปฏบัิตหินา้ทีใ่หแ้กก่องทนุ ทัง้นี้ตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร  



(4)   การขายและรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ และงานทะเบยีนหนว่ยลงทุน  

(4.1)   จัดใหม้ีใบค าขอเปิดบัญชกีองทุน ค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน หรือค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนซึง่มีลักษณะเป็นไป

ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

(4.2)   ขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นโครงการภายใตห้ัวขอ้ “การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก” 

, “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก” และ “การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ”  

(4.3)   จัดสรรหน่วยลงทุนตามวธิีการที่ก าหนดในหัวขอ้ “การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก” และ “การเสนอขาย
ภายหลังการเสนอขายครัง้แรก”  

(4.4)   จัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนทีจ่ะรับซือ้คนืจากผูถ้ือหน่วยตามสว่นในหัวขอ้ “การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิ
ค่าขายคนืหน่วยลงทุน” แกผู่ถ้อืหน่วยลงทุน หรอื “การไม่ขายหรอืไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หรือขายคนื

หน่วยลงทุน ทีไ่ดร้ับไวแ้ลว้ หรอืการหยุดรับค าสั่งซือ้หรอืค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน" หรอื “การช าระค่ารับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุดว้ยหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ”  

(4.5)   ยกเลกิจ านวนหน่วยลงทนุทีร่ับซือ้คนื ซึง่ไดร้ับการจัดสรรแลว้  

(4.6)   ชดเชยราคาตามหัวขอ้ “หลักเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณีทีมู่ลคา่หน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง”  

(4.7)   ปิดบัญชกีองทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มไิดท้ าการซือ้ขายหน่วยลงทุนและไม่มีหน่วยลงทุนตามที่ระบุไวใ้น

หัวขอ้ “การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ” คงเหลอือยูใ่นบัญช ี 

(5)   การด าเนนิการอืน่ๆ  

(5.1)   จัดใหม้กีารฝากทรัพยส์นิของกองทนุไวกั้บผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุ  

(5.2)   จัดใหม้แีละเก็บรักษาไวซ้ึง่ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงาน ประกาศก าหนด  

(5.3)   จัดท ารายงานทุกรอบปีบัญชเีพื่อแสดงขอ้มูลเกีย่วกับกองทุนของรอบปีบัญช ีและสง่รายงานดังกล่าวใหแ้ก่ผู ้

ถอืหน่วยลงทนุทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ และส านักงาน ภายใน 3 เดอืนนับแตวั่นสิน้ปีบัญช ีหรอืภายใน 4 
เดอืนนับตัง้แต่วันถัดจากวันสิน้ปีบัญช ีในกรณีที่บรษัิทจัดการเลอืกจัดท าและส่งรายงานตามขอ้ (5.4) ตามปีปฏทินิ 

และบรษัิทจัดการจะจัดใหม้รีายงานของรอบระยะเวลาล่าสดุไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุน
การขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูไดแ้ละจัดท าส าเนาใหเ้มื่อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้ง

ขอ  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิี่จะเผยแพร่รายงานทุกรอบปีบัญชเีพื่อแสดงขอ้มูลเกี่ยวกับกองทุนของรอบปีบัญชี

ดังกลา่วบนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ http://www.lhfund.co.th และ/หรอืชอ่งทางอืน่ใดทีส่ านักงานประกาศก าหนด

เพิม่เตมิในอนาคต และใหถ้อืว่าไดร้ับความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษัิทจัดการจะประกาศใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 

(5.4)   จัดท ารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบัญชหีรอืปีปฏทินิเพือ่แสดงขอ้มูลเกีย่วกับกองทุนของรอบ

ระยะเวลา 6 เดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนและ
ส านักงาน ภายใน 2 เดอืน นับตัง้แตวั่นถัดจากสิน้รอบระยะเวลา 6 เดอืนดังกลา่ว หรอืเมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรอ้งขอ และ

บรษัิทจัดการจะจัดใหม้รีายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว ้ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจดูไดแ้ละจัดท าส าเนาใหเ้มือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรอ้งขอ ใน

กรณีทีบ่รษัิทจัดการเลอืกจัดท าและสง่รายงานดังกล่าวตามรอบปีบัญช ีบรษัิทจัดการจะไดร้ับยกเวน้ไม่ตอ้งจัดท าและ

สง่รายงานดังกลา่วในรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลังส าหรับปีบัญชนัีน้  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิี่จะเผยแพร่รายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบัญชหีรือปีปฏทินิเพื่อแสดง

ขอ้มูลเกีย่วกับกองทุนของรอบระยะเวลา 6 เดอืนนัน้ บนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ http://www.lhfund.co.th และ/



หรือช่องทางอืน่ใดที่ส านักงานประกาศก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต และใหถ้ือว่าไดร้ับความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วย
ลงทนุแลว้ โดยบรษัิทจัดการจะประกาศใหท้ราบลว่งหนา้ 

(5.5)   จัดท าหนังสอืชีช้วนใหม่ทุกรอบปีบัญชเีพือ่แสดงขอ้มูลเกีย่วกับกองทนุ ณ วันสิน้ปีบัญชแีละสง่ใหแ้กส่ านักงาน 
ภายใน 60 วันนับตัง้แตวั่นถัดจากวันสิน้ปีบัญชนัีน้  

(5.6)   แจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้มูลที่ไดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้ ยกเวน้การเพิม่จ านวนเงนิทุนจดทะเบยีนและการแกไ้ข

เพิม่เตมิจ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนใหแ้กส่ านักงาน ทราบภายใน 5 วันท าการนับ
แตวั่นทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมินัน้  

(5.7)   ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิ เป็นกองทุนต่อส านักงาน โดยเสยีค่าธรรมเนียมตาม
อัตราทีส่ านักงาน ก าหนดในกรณีทีห่ลักฐานดังกลา่วสญูหายหรอืถกูท าลาย  

(5.8)   จัดท ารายงานการซือ้ขายหลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอืน่เพื่อการลงทุนของกองทุนเป็นรายวัน และจัดใหผู้ดู้แล
ผลประโยชนภ์ายในทกุสิน้วันท าการนัน้  

(5.9)   จัดท ารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดสง่ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในทุกสิน้วันท า

การนัน้  

(5.10)   จัดท ารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สนิที่มีมูลค่าเกนิอัตราส่วนที่ส านักงาน 

ก าหนด ในกรณีทีม่ไิดเ้กดิจากการลงทุนหรอืไดห้ลักทรัพยม์าเพิม่เตมิตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงาน ก าหนด 
และจัดสง่ใหผู้ดู้แลผลประโยชนภ์ายใน 3 วันท าการนับแต่วันถัดจากวันทีไ่ดม้าซึง่หลักทรัพย ์และ/หรอื ทรัพยส์นินัน้มี

มลูคา่เกนิอัตราทีก่ าหนด  

(5.11)   จัดการรับซือ้คนืหน่วยลงทุนทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุรายใดในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุนัน้ๆ ขายคนืหน่วย
ลงทุนเกนิกว่าจ านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไวใ้นหัวขอ้ “การรับซือ้คืน

หน่วยลงทนุ”  

(5.12)   ก าหนดราคาทีเ่ป็นธรรมของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทุน ดว้ยความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์

เพือ่ใชใ้นการค านวณทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการสามารถแสดงใหเ้ห็นไดว้า่ วธิกีารค านวณมูลค่า
ทรัพยส์นิของกองทุนตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคม ไมเ่หมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะที่

ค านวณมลูคา่  

(5.13)   ดแูลตดิตาม และรักษาสทิธขิองกองทนุ รวมถงึการด าเนนิการฟ้องรอ้ง บังคับคด ีหรอืฟ้องรอ้งเรยีกคา่สนิไหม
ทดแทนความเสยีหาย ทัง้นี้เพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

(5.14)   ขอความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชนใ์นการด าเนนิการรับช าระหนี้เพือ่กองทนุรวมดว้ยทรัพยส์นิอืน่  

(5.15)   จัดท าบัญชแีสดงการลงทนุของกองทนุไวโ้ดยถกูตอ้งครบถว้น  

(5.16)   จัดท าและจัดสง่รายงานตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

(5.17)   ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไวใ้นหัวขอ้ “วิธีการค านวณ 
ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ ์

และวธิกีารด าเนนิการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุไมถู่กตอ้ง”  

(5.18)   สั่งผูดู้แลผลประโยชน์ใหส้ง่มอบ รับมอบ แปลงสภาพ จ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพยต์ลอดจนช าระราคาค่า

หลักทรัพย ์และเบกิจ่ายเงนิของกองทุนส าหรับค่าใชจ่้ายในการด าเนนิงานของกองทุน ตามหัวขอ้ “ค่าธรรมเนียมและ

คา่ใชจ่้ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ”  

(5.19)   หนา้ทีอ่ืน่ใดตามทีส่ านักงาน ก าหนด  



บรษัิทจัดการกองทุนรวมมีหนา้ที่ปฏบัิตติามขอ้ผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทัง้นี้ ในกรณีที่

ขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพันหรอืโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสั่ง
ดังกล่าว หากบรษัิทจัดการกองทุนไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งนัน้ ใหถ้ือว่าบรษัิท

จัดการกองทนุไดป้ฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามขอ้ผูกพันหรอืโครงการจัดการกองทนุรวมแลว้  

เงือ่นไขการเปลีย่นบรษิทัจดัการ :  

กองทุนรวมอาจเปลีย่นบรษัิทจัดการไดเ้มือ่เกดิกรณีใดกรณีหนึง่ดังต่อไปนี้ และเมือ่ไดร้ับการอนุมัต ิหรอืเห็นชอบจาก

ส านักงาน  

(1)   เมือ่สิน้สดุระยะเวลา และ/หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ  

(2)   ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงนโยบาย วธิีการในการจัดการ การด าเนินงาน การบรหิารจัดการกองทุนหรือมีการ
เปลีย่นแปลงโครงสรา้งผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอืกรณีอืน่ใดอันจะมผีลใหบ้รษัิทจัดการไม่ประสงคท์ีจ่ะปฏบัิตหินา้ทีต่่อไป 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการไม่รับหนา้ทีใ่นการจัดการกองทุนต่อไป ทัง้นี้บรษัิทจัดการจะตอ้งแจง้ต่อผูถ้ือหน่วย

ลงทุนล่วงหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงคจ์ะรับหนา้ที่ต่อไป (ลาออก) โดยทีป่ระชมุผูถ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้ง
ด าเนินการจัดหาบรษัิทจัดการรายใหม่ที่มีคุณสมบัตคิรบถว้นตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านักงาน และไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน เพือ่ท าหนา้ทีจ่ัดการกองทนุ
ตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการแทนบรษัิทจัดการภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 90 วันนับจากวันทีไ่ดร้ับแจง้จากบรษัิทจัดการ  

ในการเปลี่ยนตัวบริษัทจัดการหากเป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน ก็ให ้

ด าเนนิการขอความเห็นชอบดังกล่าวกอ่น โดยบรษัิทจัดการจะปฏบัิตหินา้ทีต่่อไปจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้บรษัิทจัดการ
รายใหม ่อยา่งไรก็ด ีหากเป็นกรณีทีบ่รษัิทจัดการไดท้ าการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็นบรษัิทจัดการตามขอ้ (2) 

ขา้งตน้นี้จนครบถว้น แต่กองทุน และ/หรือผูถ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือคณะกรรมการลงทุนไม่สามารถจัดหาบรษัิท
จัดการกองทนุรวมอืน่ใดมารับหนา้ทีไ่ดภ้ายใน 180 วันนับแตวั่นทีบ่รษัิทจัดการไดท้ าการบอกกลา่ว บรษัิทจัดการสงวน

สทิธทิีจ่ะเลกิโครงการ โดยถอืวา่การด าเนนิการดังกลา่วไดร้ับความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุทุกรายแลว้  

ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นบรษัิทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าสั่งของส านักงาน หรอืโดยเหตุอืน่ใดตามพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งด าเนนิการตามทีจ่ าเป็นเพือ่ใหบ้รษัิทจัดการ

กองทนุรวมรายใหมเ่ขา้ท าหนา้ทีต่่อไปได ้ซึง่รวมถงึการสง่มอบเอกสารหลักฐานตา่ง ๆ ใหแ้กบ่รษัิทจัดการกองทุนรวม
รายใหม ่ 

2. ผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ชือ่ : ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: อาคาร จ ีทาวเวอร ์แกรนด ์พระราม 9 ชัน้ 17 ฝ่ังปีกเหนือ (North Wing)  

เลขที ่9 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพ 10310  

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

สทิธ ิหนา้ที ่และความรบัผดิชอบ :  

(1)   สทิธขิองผูด้แูลผลประโยชน ์ 

(1.1)   ไดร้ับคา่ตอบแทนจากการท าหนา้ทีเ่ป็นผูดู้แลผลประโยชนต์ามทีก่ าหนดไว ้ 

(1.2)   บอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้นสัญญาดังกล่าว ทัง้นี้ โดยไดร้ับ ความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  



(2)   หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์ 

(2.1)   ดูแลใหบ้ริษัทจัดการปฏบัิติตามหนา้ที่และความรับผิดชอบใหเ้ป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนภายใต ้

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย ์และประกาศส านักงาน ทีอ่อกตามพระราชบัญญัตดัิงกลา่ว หรอืประกาศและค าสัง่ตา่งๆ ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจุบัน

และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ทีก่ าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการโดยเคร่งครัด  

(2.2)   ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพยส์นิของกองทุนโดยแยกทรัพยส์นิของกองทุนออกจากทรัพยส์นิของผูดู้แล
ผลประโยชน์และทรัพยส์นิของลูกคา้อืน่จนกว่าจะจดทะเบยีนยกเลกิกองทุน พรอ้มทัง้ดูแลใหก้ารเบกิจ่ายของกองทนุ

เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการ โดยตอ้งเก็บรักษาหรอืฝากไวอ้ย่างปลอดภัยทีผู่ดู้แลผลประโยชน์ หรอืบรษัิทศูนยร์ับ
ฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด หรือธนาคารแห่งประเทศไทย เวน้แต่บรษัิทจัดการจะอนุญาตหรือตกลงเป็น

อยา่งอืน่ ทัง้นี้หากมกีารเปลีย่นแปลงสถานทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิ ตอ้งไดร้ับความยนิยอมจากบรษัิทจัดการ รับเงนิต่างๆ 
ทีก่องทุนจะพงึไดร้ับจากการจัดตัง้และด าเนินงานของกองทุน เชน่ เงนิจองซือ้หน่วยลงทุน เงนิปันผล และดอกเบี้ย

จากหลักทรัพย ์เงนิไดจ้ากการจ าหน่ายหรอืเวนคนืหลักทรัพย ์และเงนิอืน่ใดของกองทุนและน าเขา้ไวใ้นบัญชเีงนิฝาก 

และ/หรอื บัญชทีรัพยส์นิของกองทนุ  

(2.3)   จัดใหม้ีการรับมอบ เปลีย่นแปลง จ าหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึง่เป็นทรัพย์สนิของกองทุน

ตลอดจนรับช าระหรอืช าระราคาคา่หลักทรัพยดั์งกลา่ว ตามค าสัง่ของบรษัิทจัดการเมือ่เห็นวา่หลักฐานถกูตอ้งแลว้  

(2.4)   รับรองความถกูตอ้งในจ านวนหน่วยลงทนุทีเ่พิม่ขึน้จากการออกหน่วยลงทุนใหกั้บผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรอืผูถ้ือ

หน่วยลงทุน ตามจ านวนเงนิที่บรษัิทจัดการโอนเขา้บัญชสีั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนและจ านวนหน่วยลงทุนที่ถูก

ยกเลกิจากการขายคนืของ ผูถ้อืหน่วยลงทนุในแตล่ะวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ของบรษัิทจัดการ  

(2.5)   ใหค้วามเห็นชอบแกบ่รษัิทจัดการในการที่บรษัิทจัดการเลือ่นก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนแก่ผู ้

ถอืหน่วยลงทุนทีไ่ดม้คี าสั่งขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเนื่องจากมเีหตุจ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถ จ าหน่าย จ่าย โอน
หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ ของกองทนุไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

(2.6)   ใหค้วามเห็นชอบแกบ่รษัิทจัดการในการทีบ่รษัิทจัดการไม่ขายหรอืไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หรือ
ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุทีไ่ดร้ับไวแ้ลว้ หรอืหยดุรับค าสัง่ซือ้หรอืค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุ หากเห็นวา่มเีหตจุ าเป็นท า

ใหไ้ม่สามารถ จ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทุนไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรอืไม่สามารถค านวณ

มูลค่าทรัพยส์นิของกองทุนไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจ าเป็นอืน่ใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ  

(2.7)   ใหค้วามเห็นชอบแกบ่รษัิทจัดการในกรณีทีบ่รษัิทจัดการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพย ์
สนิอืน่แทนเงนิ ในกรณีทีก่องทุนไม่สามารถช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทุนได ้และผูถ้อืหน่วย

ลงทุนทีส่ั่งขายคนืหน่วยลงทุนตกลงทีจ่ะรับช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ ทัง้นี้ 

ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมก าหนด  

(2.8)   ใหค้วามเห็นชอบราคาที่เป็นธรรมของหลักทรัพยห์รือทรัพย์สนิของกองทุนในกรณีที่บรษัิทจัดการสามารถ

แสดงใหเ้ห็นว่าการค านวณมูลค่าทรัพย์สนิของกองทุนตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมไม่เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในขณะค านวณมลูคา่ดังกลา่ว  

(2.9)   ใหค้วามเห็นชอบแก่บรษัิทจัดการในการรับช าระหนี้เพื่อกองทุนดว้ยทรัพยส์นิอืน่ที่มใิช่หลักประกันแทนการ

ช าระหนี้ดว้ยเงนิโอนตามตราสารแหง่หนี้  

(2.10)   ใหค้วามเห็นเกีย่วกับการจัดการกองทุนของบรษัิทจัดการ เพื่อประกอบกับขอ้มูลอืน่ๆ ที่บรษัิทจัดการเป็นผู ้

จัดหาในการจัดท ารายงานดังนี้  

1) รายงานทกุรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบัญชหีรอืปีปฏทินิ โดยสง่ใหบ้รษัิทจัดการภายใน 30 วันนับตัง้แตวั่นถัด

จากวันสิน้รอบระยะเวลาหกเดอืนดังกลา่ว  

2) รายงานทกุรอบปีบัญช ีโดยสง่ใหบ้รษัิทจัดการภายใน 60 วัน นับแตวั่นสิน้ปีบัญชนัีน้  



(2.11)   รับรองความถกูตอ้งในการค านวณมลูค่าทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คนื และราคาขายหน่วย
ลงทุนของกองทุน และการค านวณหน่วยลงทุนทีเ่พิม่ขึน้จากการออกหน่วยลงทุนใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน และจ านวน

หน่วยลงทุนที่ลดลงจากการขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุน ทีบ่รษัิทจัดการไดค้ านวณไว ้และสง่ใหผู้ดู้แล
ผลประโยชนร์ับรอง เมือ่เห็นวา่ถกูตอ้งแลว้  

(2.12)   จ่ายเงนิจากบัญชขีองกองทนุในเวลาทีก่ าหนดตามค าสัง่ของบรษัิทจัดการ  

(2.13)   แจง้และรายงานใหบ้รษัิทจัดการทราบถงึรายละเอยีดของสทิธใินการเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ รับเงนิปันผล และรับ
ดอกเบีย้ การจองหุน้เพิม่ทุน การเปลีย่นแปลงมูลค่าหุน้ และการเปลีย่นแปลงอืน่ใดทีม่ีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์

ของกองทนุโดยทันททีีผู่ด้แูลผลประโยชนไ์ดร้ับขา่วเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย ์ 

(2.14)   จัดท ารายงาน และบัญช ีดังตอ่ไปนี้ และสง่ใหแ้กบ่รษัิทจัดการ  

1)   รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถงึผลในการด าเนินการตามค าสั่งของบรษัิทจัดการเกี่ยวกับการรับและจ าหน่าย
หลักทรัพย ์การรับเงนิปันผล ดอกเบีย้ และอืน่ๆ  

2)   จัดท าบัญช ีและรับรองความถกูตอ้งของทรัพยส์นิของกองทนุทีร่ับฝากไว ้ 

3)   จัดท าบัญชแีสดงการรับจ่ายทรัพยส์นิของกองทนุ และรับรองความถกูตอ้ง  

4)   จัดท างบกระทบยอดส าหรับบัญชเีงนิฝากของกองทนุทีอ่ยูภ่ายใตก้ารดแูลของผูด้แูลผลประโยชน ์ 

5)   จัดท ารายงานเกีย่วกับเงนิโอน และรายละเอยีดการค านวณมูลค่าทรัพยส์นิ มูลค่าทรัพยส์นิสทุธ ิและมูลค่าหน่วย
ลงทนุของกองทนุ  

(2.15)   แจง้ใหบ้รษัิทจัดการทราบในกรณีที่บรษัิทจัดการมไิดป้ฏบัิตติามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลัก 

ทรัพย ์รวมทัง้ประกาศหลักเกณฑ ์หรอืขอ้บังคับอืน่ใดทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจของกฎหมายดังกลา่วจนกอ่ใหเ้กดิความ
เสยีหายตอ่กองทนุ  

(2.16)   จัดท ารายงานเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีบรษัิทจัดการกระท าการหรอืงดเวน้กระท าการ
จนก่อใหเ้กดิความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏบัิตติามหนา้ที่ตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 5 วันนับแตวั่นทีผู่ด้แูลผลประโยชนร์ูถ้งึเหตกุารณ์ดังกลา่ว  

(2.17)   ดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนตามที่เห็นสมควร ทัง้นี้จะตอ้งไม่เขา้มามี

อ านาจตอ่การตัดสนิใจและการด าเนนิงานของบรษัิทจัดการ  

(2.18)   ด าเนินการฟ้องรอ้งบังคับคดใีหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตติามหนา้ที่ของตนหรือฟ้องรอ้งเรยีกค่าสนิไหมทดแทน
ความเสยีหายจากบรษัิทจัดการ ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรือเมื่อไดร้ับค าสั่งจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส าหรับค่าใชจ่้ายในการฟ้องรอ้งบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนให ้
เรยีกรอ้งจากทรัพยส์นิของกองทนุรวม  

(2.19)   ในกรณีทีม่กีารเลกิโครงการ หนา้ทีผู่ดู้แลผลประโยชน์จะสิน้สดุเมือ่ผูช้ าระบัญชไีดจ้ดทะเบยีนเลกิกองทุนกับ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การช าระบัญชยัีงไม่สิน้สุดผูดู้แลผลประโยชน์จะรับฝาก
ทรัพยส์นิของกองทนุจนกว่าจะจดทะเบยีนเลกิกองทนุ  

(2.20)   ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์หมดหนา้ทีล่งไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผูดู้แลผลประโยชน์นัน้ตอ้งท าหนา้ที่ผูดู้แล
ผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบรูณ์จนกว่าการจัดการโอนทรัพยส์นิ และเอกสารหลักฐานทัง้หมดของกองทุน

นัน้ ตลอดจนการด าเนินการอืน่ใดที่จ าเป็นเพื่อใหก้ารโอนทรัพยส์นิและเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรียบรอ้ยใหแ้ก่

ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิน้และผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถท าหนา้ที่ไดทั้นท ีเวน้แต่บรษัิทจัดการ
หรอืผูม้อี านาจตามกฎหมายจะมคี าสัง่เป็นอยา่งอืน่  



(2.21)   แจง้การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจัดท ารายงานในเรื่องดังกล่าวพรอ้มทัง้แสดง
เหตุผล และหลักฐานที่ไดใ้หค้วามเห็นชอบหรือที่ไดใ้หก้ารรับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและ

รายงานการชดเชยราคาจากผูด้แูลผลประโยชนใ์หส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน  

(2.22)   ท าการรับรองในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งอันมีสาเหตุเนื่องจากจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุม

ได ้เชน่ จากราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพยไ์มถู่กตอ้ง  

(2.23)   รับรองขอ้มลูการแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุยอ้นหลัง รวมถงึการชดเชยราคากรณีค านวณหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  

(2.24)    กรณีการช าระบัญชกีองทุน ผูดู้แลผลประโยชน์จะด าเนินการเฉลี่ยเงนิคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตามมูลค่า

ทรัพยส์นิคงเหลอืทีผู่ช้ าระบัญชรีะบ ุรวมถงึการรับฝากทรัพยส์นิจนกวา่การช าระบัญชจีะเสร็จสิน้  

(2.25)   จดทะเบยีนทรัพยส์นิหรอืหลักทรัพยท์ีต่อ้งจดทะเบยีนต่อนายทะเบยีน หรอืผูอ้อกหลักทรัพยแ์ลว้แต่กรณี 

(2.26)   จัดท าบัญชแีละรับรองความถูกตอ้งของทรัพยส์นิของกองทุนทีร่ับฝากไว ้รวมทัง้จัดท าบัญชแีสดงการรับจ่าย

ของกองทนุดว้ย  

(2.27)   ผูดู้แลผลประโยชน์จะปฏบัิตติามหลักเกณฑแ์ละวธิีการที่พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงาน ประกาศไวโ้ดยเคร่งครัด  

(2.28)   ด าเนินการอื่นๆ ตามที่ก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ ทัง้นี้ตอ้งไม่ขัดต่อกฎหมายว่าดว้ย
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรอืประกาศของส านักงาน หรอื ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ผูดู้แลผลประโยชน์มีอ านาจหนา้ที่และความรับผดิชอบตามที่ก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ของ

กองทุนรวมและตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถงึหนา้ทีดู่แลรักษาประโยชน์

ของผูถ้ือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลีย่นแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดมิมีหนา้ที่ด าเนินการ
ตามทีจ่ าเป็นเพือ่ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏบัิตหินา้ทีต่่อไปได ้ซึง่การด าเนนิการดังกล่าวรวมถงึการลง

ลายมือชือ่ในหนังสอืเพื่อรับรองความถูกตอ้งและครบถว้นของสิง่ที่ส่งมอบใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการ

เปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์

ในกรณีทีผู่ดู้แลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรอืละเลยไม่ปฏบัิตหินา้ที ่ในการดูแลรักษาประโยชน์ของ  
ผูถ้อืหน่วยลงทุน ผูถ้อืหน่วยลงทุนอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบังคับคดกัีบผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน 

ทัง้ปวงได ้

ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งไม่กระท าการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการ
กระท านัน้จะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของผูดู้แลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผูอ้ืน่ เวน้แต่เป็นการเรยีกค่าตอบแทน

ในการท าหนา้ที่เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ หรือเป็นการด าเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถ้ือ

หน่วยลงทนุทราบกอ่นอยา่งเพยีงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดท้ราบขอ้มูลดังกลา่วมไิดแ้สดงการคัดคา้น 

ในกรณีที่การด าเนินการใดตอ้งไดร้ับมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุน หากบรษัิทจัดการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมติ  
ใหผู้ด้แูลผลประโยชนม์อี านาจด าเนนิการตามทีจ่ าเป็นเพือ่ขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้ 

เงือ่นไขการเปลีย่นผูดู้แลผลประโยชน ์:  

บรษัิทจัดการจะเปลีย่นตัวผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใตเ้งือ่นไขสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ เมือ่เกดิกรณีใดกรณี

หนึง่หรอืทัง้หมดดังตอ่ไปนี้ ทัง้นี้ โดยไดร้ับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอ่น  

(1)   เมือ่บรษัิทจัดการหรือผูดู้แลผลประโยชน์มคีวามประสงคจ์ะบอกเลกิสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์โดยบอก
กลา่วใหอ้กีฝ่ายหนึง่ทราบล่วงหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรไมน่อ้ยกวา่ 90 วัน  



(2)   ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไม่ปฏบัิตติามหนา้ที่และความรับผดิชอบที่ไดต้ก

ลงไว ้ผูดู้แลผลประโยชน์หรือบรษัิทจัดการอาจบอกเลกิสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวใหอ้กีฝ่าย
หนึง่ทราบลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน  

(3)   ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในการจัดการโครงการกองทุนรวม หรอืมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงกฎหมายว่า

ดว้ยหลักทรัพย ์หรอืประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมายอืน่ใดใน

สว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนนิงานของกองทนุรวมอันจะมผีลใหบ้รษัิทจัดการและผูด้แูลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที่
จะแกไ้ขเปลีย่นแปลงสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายหรอืประกาศดังกล่าว ทัง้นี้เนื่องจาก

การเปลีย่นแปลงดังกล่าว มผีลใหเ้ป็นการเพิม่ภาระหนา้ทีแ่กผู่ดู้แลผลประโยชน ์และผูด้แูลผลประโยชน์ไม่ประสงคจ์ะ

รับหนา้ที่ดังกล่าวต่อไป ผูดู้แลผลประโยชน์มีสทิธบิอกเลกิสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได ้โดยบอกกล่าวให ้
บรษัิทจัดการทราบลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไมน่อ้ยกว่า 90 วัน  

(4)   ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนใหค้วามเห็นชอบมีมตโิดยเสยีงขา้งมากซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกนิกึง่
หนึง่ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนเรียกรอ้งใหม้ีการเปลีย่นแปลงผูดู้แลผลประโยชน์

โดยบรษัิทจัดการจะบอกกล่าวใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไมน่อ้ยกว่า 90 วัน  

(5)   ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชนม์คีุณสมบัตไิมเ่ป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยคณุสมบัติ
ของผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บรษัิทจัดการจะด าเนินการใหผู้ดู้แลผลประโยชน์จัดการแกไ้ขคุณสมบัตใิห ้
ถูกตอ้งภายใน 15 วันนับแต่วันที่บรษัิทจัดการทราบเหตุดังกล่าว และจะแจง้การแกไ้ขดังกล่าวใหส้ านักงานทราบ
ภายใน 3 วันท าการนับแตวั่นทีไ่ดแ้กไ้ขเสร็จสิน้  

ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชน์มไิดท้ าการแกไ้ขคุณสมบัตใิหถู้กตอ้งภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง บรษัิท  
จัดการจะด าเนนิการขออนุญาตเปลีย่นตัวผูดู้แลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่
วันทีค่รบก าหนดเวลาดังกล่าว และเมือ่ไดร้ับอนุญาตจากส านักงานแลว้บรษัิทจัดการจะแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ราย
ใหมแ่ทนโดยพลัน ทัง้นี้เวน้แตส่ านักงานมคี าสัง่เป็นอยา่งอืน่  

(6)   ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชนน์ าขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วกับการจัดการกองทุนรวม หรอืขอ้มลูอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งไปเปิดเผย 
หรอืใชใ้นทางทีก่อ่หรอือาจกอ่ความเสยีหายต่อกองทุนรวมหรอืกอ่ใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูดู้แลผลประโยชน์เอง บรษัิท
จัดการสามารถบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ได ้ทัง้นี้การบอกเลกิสัญญาจะตอ้งบอกกล่าวลว่งหนา้ไม่นอ้ย
กวา่ 15 วัน  

กรณีที่มีเหตุตอ้งเปลี่ยนผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมท าใหก้ารเป็นผูดู้แลผลประโยชน์สิน้สุดลง ใหผู้ดู้แล
ผลประโยชน์จัดการโอนทรัพยส์นิและเอกสารหลักฐานทัง้หมดของกองทุนรวมใหแ้กผู่ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หรือ
ตามค าสั่งของบรษัิทจัดการหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถงึการด าเนนิการอืน่ใดทีจ่ าเป็นเพือ่ใหก้าร
โอนทรัพยส์นิและเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรยีบรอ้ยภายใน 30 วัน นับตัง้แต่วันถัดจากการเป็นผูดู้แลผลประโยชน์
สิน้สดุลง  

ในกรณีผูดู้แลผลประโยชน์กระท าการอันเป็นการขัดแยง้กับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ไม่เขา้
ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท าได ้หากเป็นกรณีทีม่นัียส าคัญและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมมอี านาจ
บอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้ 

สถานทีเ่ก็บรกัษาทรพัยส์นิกองทนุรวม :  

ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากัด (มหาชน)  

อาคาร จ ีทาวเวอร ์แกรนด ์พระราม 9 ชัน้ 17 ฝ่ังปีกเหนือ (North Wing)  

เลขที ่9 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพ 10310  

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

3. ผูส้อบบญัช ี:  

ชือ่ : นาย อนุสรณ์ เกยีรตกัิงวาฬไกล  

ทีอ่ยู ่: บรษัิท เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากัด  



เลขที ่47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท ์0 2294 8504 , 0 2294 8587 โทรสาร 0 2294 2345  

หรอืบคุคลอืน่ใดทีไ่ดร้ับความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญช ีโดยบรษัิทจัดการจะแจง้ให ้
ส านักงานคณะกรรมการกลต.ทราบ  

 

ชือ่ : นาง ขวัญใจ เกยีรตกัิงวาฬไกล  

ทีอ่ยู ่: บรษัิท เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากัด  

เลขที ่47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท ์0 2294 8504 , 0 2294 8587 โทรสาร 0 2294 2345  

หรอืบคุคลอืน่ใดทีไ่ดร้ับความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญช ีโดยบรษัิทจัดการจะแจง้ให ้
ส านักงานคณะกรรมการกลต.ทราบ  

 

ชือ่ : นาย สาธติ เกยีรตกัิงวาฬไกล 

ทีอ่ยู ่: บรษัิท เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากัด  

เลขที ่47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  

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

หรอืบคุคลอืน่ใดทีไ่ดร้ับความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญช ีโดยบรษัิทจัดการจะแจง้ให ้
ส านักงานคณะกรรมการกลต.ทราบ  

 

ชือ่ : นาย ประสทิธพิร เกษามา 

ทีอ่ยู ่: บรษัิท เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากัด  

เลขที ่47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  

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

หรอืบคุคลอืน่ใดทีไ่ดร้ับความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญช ีโดยบรษัิทจัดการจะแจง้ให ้

ส านักงานคณะกรรมการกลต.ทราบ 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรบัผดิชอบ :  

(1) สทิธใินการไดร้ับคา่ตอบแทนจากการท าหนา้ทีผู่ส้อบบัญช ี 

(2) ตรวจสอบบัญชตีามมาตรฐานการสอบบัญชทีีร่ับรองท่ัวไป  

(3) แสดงความเห็นต่องบการเงนิจากผลการตรวจสอบโดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชทีีร่ับรอง
ท่ัวไป 

 



 4. นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ :  

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยจั์ดการกองทนุแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากัด  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่11 อาคารควิเฮา้ส ์สาทร ชัน้ 14 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

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

5. ผูจ้ดัจ าหนา่ย :  

ชือ่ :  

ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

6. ผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื :  

ชือ่ : ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่1 อาคารควิเฮา้ส ์ลมุพนิี ถนนสาทรใต ้ 

แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศัพท ์(02)359-0000 ตอ่ 4701 - 8 และสาขาตา่งๆ ท่ัวประเทศ  

 

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่ยู ่: เลขที ่11 อาคารควิเฮา้ส ์สาทร ชัน้ M 

ถนนสาทรใต ้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร  10120 

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

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีไ่ดร้ับแตง่ตัง้ (ถา้ม)ี  

บรษัิทจัดการอาจแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเพิม่เตมิหรอืยกเลกิการแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้

คืนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจง้การแต่งตัง้หรือยกเลิกการแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนให ้
ส านักงานทราบทุกครัง้ ในกรณีของการแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเพิม่เตมิ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้

คนืดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรอืนติบิุคคลทีส่ านักงานไดใ้หค้วามเห็นชอบเพือ่ท าหนา้ทีเ่ป็นผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คนืของกองทนุ โดยผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้จะตอ้งปฏบัิตงิานไดภ้ายใตร้ะบบงาน

เดยีวกันกับผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทีป่ฏบัิตหินา้ทีอ่ยู่กอ่นแลว้  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรบัผดิชอบ :  

(1)   สทิธขิองผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

(1.1)   ไดร้ับคา่ธรรมเนียม ตามทีร่ะบไุวใ้นสญัญาแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  



(1.2)   บอกเลกิสัญญาแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืตามเงือ่นไขที่ก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผูส้นับสนุน
การขายหรอืรับซือ้คนื  

(2) หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนื  

(2.1)   ใหจั้ดวางเอกสารเผยแพร่ ณ ส านักงานใหญ่และสาขา (ถา้ม)ี ของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืเกี่ยวกับ

กองทุน รวมทัง้ด าเนนิการดว้ยความร่วมมอืของบรษัิทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 

ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ รวมทัง้ขอ้มลูและเอกสารอันจ าเป็น  

(2.2)   แจกจ่ายหนังสอืชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลส าคัญที่ผูล้งทุนควรทราบ ใบค าขอเปิดบัญชกีองทุน ใบค าสั่งซือ้หน่วย

ลงทุน ใบค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน หรอืเอกสารการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่าย หรอืเอกสารอืน่ๆที่
เกีย่วขอ้งกับกองทนุ  

(2.3)   รับเอกสารและตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นของเอกสารที่ใชใ้นการซือ้หรือขายคนืหน่วยลงทุน
และเอกสารอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง  

(2.4)   ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาท ิบัตรประชาชน บัตรขา้ราชการ ว่าตรงกับชือ่ของผูถ้ือหน่วยลงทุนของ

กองทนุในการท าธรุกรรมกับกองทนุ  

(2.5)   รับช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทุน หรอืช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี้ ตามเงือ่นไขที่

ระบใุนโครงการ  

(2.6)   ยืนยันการซือ้หรือขายคนืหน่วยลงทุน ส่งมอบหรือรับมอบหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงนิ/

ใบก ากับภาษี และเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง  

(2.7)   คนืเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุนใหแ้กผู่ซ้ ือ้ทีไ่ม่ไดร้ับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นโครงการจัดการ
กองทนุรวม  

(2.8)   ใหค้วามร่วมมอืกับบรษัิทจัดการในการแจง้หรอืตดิต่อกับผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนเมือ่มคีวาม
จ าเป็นที่จะตอ้งแจง้หรือตดิต่อเกีย่วกับสทิธปิระโยชน์ของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุน หรือผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือเมื่อมีเหตุ

จ าเป็นอืน่ใด  

(2.9)   ท าการอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับหนา้ทีด่ังกล่าวขา้งตน้  

(2.10)   ด าเนนิการอืน่ๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ตลอดจนหนา้ทีแ่ละความ

รับผดิชอบของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซือ้คนืตามหลักเกณฑ ์และวธิีการที่พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถงึกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอย่าง

เคร่งครัด  

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

ชือ่ : ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

8. ผูล้งทนุรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูดู้แลสภาพคลอ่ง) 

:  

ชือ่ :  

ทีอ่ยู ่:  



สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

9. ทีป่รกึษา :  

9.1. ทีป่รกึษาการลงทนุ :  

ชือ่ :  

ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

หมายเหต ุ(ทีป่รกึษาการลงทนุ) :  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแต่งตัง้ เปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิการแต่งตัง้ทีป่รกึษาการลงทุนในภายหลัง โดยไม่ถอื
เป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ โดยที่ปรึกษาการลงทุนดังกล่าวจะตอ้งมีคุณสมบัติตามประกาศหรือกฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง และบรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบตอ่ไป  

9.2.ทีป่รกึษากองทนุ :  

ไมม่ ี 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

หมายเหต ุ(ทีป่รกึษากองทนุ) :  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแต่งตัง้ เปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิการแตง่ตัง้บุคคล คณะบคุคล และ/หรอืนติบิคุคลเพื่อ
เป็นทีป่รกึษากองทนุในภายหลัง โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ ทัง้นี้ ทีป่รกึษากองทนุทีบ่รษัิทจัดการจะ

แตง่ตัง้ขึน้ดังกลา่วจะไมม่อี านาจควบคมุการด าเนนิการของบรษัิทจัดการแตอ่ยา่งใด  

10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมปีระกนั) :  

ไมม่ ี

11. ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ชือ่ :  

ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

ไมม่ ี 

หมายเหต ุ(ผูร้ับมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทนุ) :  

12. คณะตวัแทนผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  

ไมม่ ี 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  



13. สทิธหินา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูถ้อืหนว่ยลงทุน :  

13.1. สทิธใินการขายคนืหนว่ยลงทนุ :  

ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามขอ้ 7 "การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ"  

13.2. สทิธใินการรบัเงนิปนัผล :  

กองทนุไมม่นีโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

13.3. สทิธใินการโอนหนว่ยลงทุน :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดต้ามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  

13.4. ขอ้จ ากดัการโอนหนว่ยลงทุน :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดใ้นกรณีดังต่อไปนี้  

(1) การโอนหน่วยลงทนุใหบ้ดิา มารดา บตุร และคูส่มรสของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

(2) การโอนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ศาล หรอืโดยผลของกฎหมาย  

(3) การโอนหน่วยลงทนุในกรณีพเิศษอืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควรและอนุมัตใิหโ้อนได ้ 

ทัง้นี้ กรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
กองทุนรวม บรษัิทจัดการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนที่เกนิกว่า 1 ใน 3 เวน้แต่กรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและ

หน่วยลงทุนชนดิดังกล่าวมผีูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวไดเ้ต็มตาม
จ านวนทีถ่อือยู ่

13.5. สทิธใินการลงมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทุนหรอืแกไ้ขวธิจีดัการ :  

การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการจะตอ้งไดร้ับมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกนิกึง่หนึง่ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ

จัดการกองทนุรวม  

ในกรณีทีบุ่คคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกันใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได ้

แลว้ทัง้หมด บรษัิทจัดการกองทุนรวมหรือบรษัิทหลักทรัพยท์ี่เป็นเจา้ของบัญชแีบบไม่เปิดเผยชือ่ผูถ้ือหน่วยลงทุน 
(Omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกนิกว่าหนึ่งในสามของ

จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

ทัง้นี้ในการขอมตผิูถ้ือหน่วยลงทุนเพื่อแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการลงทุนหรือแกไ้ขวธิีการจัดการ บรษัิทจัดการจะ
ด าเนนิการตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วนโครงการ 

13.6. สทิธใินการไดร้บัเงนิคนืเมือ่เลกิโครงการ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธทิีจ่ะไดร้ับเงนิคนื และ/หรอื ไดร้ับทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ เมือ่บรษัิทจัดการเลกิกองทุนรวม โดย

บรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีารช าระบัญชตีามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ  

 

 



13.7. สทิธปิระโยชนอ์ืน่ ๆ :  

13.7.1   สทิธใินการจ าน าหนว่ยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุสามารถน าหน่วยลงทนุไปจ าน าไดต้ามกฎหมาย  

13.7.2   สทิธใินการไดร้บัช าระคา่รบัซือ้คนืหนว่ยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่แทนเงนิ  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีสทิธไิดร้ับช าระค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น แทนเงนิได ้ในกรณีที่

กองทนุไม่สามารถช าระค่ารับซือ้คนืหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามทีก่ าหนดในเรือ่ง “การช าระค่ารับซือ้คนื
หน่วยลงทนุดว้ยหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ” 

13.7.3   สทิธใินการเปลีย่นแปลงขอ้มูลของผูถ้อืหนว่ยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะแจง้แกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มลูทีไ่ดแ้จง้ไวเ้มือ่เปิดบัญชผีูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืเมือ่เปิดบัญชี

กองทุน ตอ้งกรอกใบค าขอแกไ้ขขอ้มูลผูถ้อืหน่วย และยืน่ใหแ้กบ่รษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนเพือ่แกไ้ขขอ้มลู โดยผู ้
ถอืหน่วยลงทุนตอ้งยืน่เอกสารประกอบ (ถา้ม)ี เพือ่ใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการแกไ้ขขอ้มลูในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน

หรือบัญชกีองทุนต่อไป โดยผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งรับทราบและยนิยอมที่จะปฏบัิตติามเงื่อนไขที่ก าหนดในใบค าขอ

แกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหน่วย  

13.7.4   สทิธใินการไดร้บัประโยชนต์า่งๆ ทีก่องทนุจดัไวใ้หส้ าหรบัผูถ้อืหนว่ยลงทุน  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธใินการไดร้ับขอ้มลูเกีย่วกับกองทนุ เชน่ รายงานประจ าปี รายงานทกุรอบ 6 เดอืน  

13.8. อืน่ ๆ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคีวามรับผดิจ ากัดเพยีงไมเ่กนิค่าหน่วยลงทนุทียั่งสง่ใชแ้กบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมไมค่รบ 

การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ 
ใหถ้ือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพันซึง่ลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชน์ที่

ไดร้ับการแตง่ตัง้จากบรษัิทจัดการกองทนุรวมโดยชอบ 

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธเิรยีกใหบ้รษัิทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชนต์อบแทนและคนืเงนิทุนไดไ้มเ่กนิไปกว่าส่วน

ของทุนของกองทุนรวมทีต่นถือ ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สทิธใินการไดร้ับประโยชน์ตอบแทน
หรอืการคนืเงนิทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุแต่ละชนดิตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทนุชนดินัน้ ๆ ดว้ย  

14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ :  

14.1. รปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ :  

- ระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ 

- สมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 

- หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ 

14.2. เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทุนและระยะเวลาการสง่มอบ :  

โครงการจัดการจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทุน
ท าการบันทกึชือ่ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็น  



ผูถ้อืหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามรายละเอยีดใน “ใบค าขอเปิดบัญชกีองทุน” และ “ใบค าสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุ” เมือ่ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุไดช้ าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุครบถว้นแลว้  

ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทนุ 2 คน ถอืหน่วยลงทนุร่วมกัน บรษัิทจัดการจะจดแจง้ชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุเหลา่นัน้ เป็นผูใ้ช ้

สทิธใินฐานะผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

14.2.1 หนงัสอืรบัรองสทิธใินหนว่ยลงทุน  

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับภาษี” ทุกครัง้ที่มีการ
สั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันจ านวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน และจะจัดส่งหนังสือ

รับรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับภาษีใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันท าการนับแต่วันท าการ
ถัดจากวันที่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรอืภายใน 7 วันท าการนับแต่วันท าการถัดจากวันทีซ่ือ้ขายหน่วย

ลงทนุในชว่งการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุภายหลังการเสนอขายครัง้แรก อนึง่เอกสารหลักฐานต่างๆ จะจัดสง่โดย
ทางไปรษณีย ์หรอืใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นผูม้อบใหแ้ลว้แตก่รณี  

14.2.2 สมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ  

1) หากผูถ้อืหน่วยลงทุนแสดงความประสงคข์อรับเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนในรูปแบบสมุดบัญชแีสดงสทิธใิน
หน่วยลงทุน บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด) จะออกสมุดบัญชแีสดง

สทิธใินหน่วยลงทุน ใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนภายในวันเดยีวกันกับทีไ่ดร้ับค าขอเปิดบัญชกีองทุน และ/หรอืค าสั่งซือ้
หน่วยลงทนุ และผูส้ัง่ซือ้ไดช้ าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุครบถว้นแลว้  

2) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะจดแจง้ชือ่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นผูถ้ือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทุน

ตอ่เมือ่บรษัิทจัดการไดร้ับช าระเงนิค่าจองซือ้หน่วยลงทุนถูกตอ้งครบถว้น และผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้ไดร้ับการจัดสรร
หน่วยลงทนุจากบรษัิทจัดการเรยีบรอ้ยแลว้  

3) ผูถ้อืหน่วยลงทนุมหีนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งน าสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ มาใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คนื (ตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด) บันทกึรายการซือ้ขายหน่วยลงทุนใหเ้ป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผูถ้อืหน่วย

ลงทุนสามารถน าสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน มาบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบันไดตั้ง้แต่วันท าการถัดจากวันท า
รายการซือ้ขายหน่วยลงทุน หรือตามที่บรษัิทจัดการก าหนด โดยรายการที่ปรากฎในสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วย

ลงทนุจะถอืวา่ถกูตอ้ง เมือ่รายการดังกลา่วตรงกันกับขอ้มลูทีบั่นทกึไวใ้นระบบนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ  

อยา่งไรก็ตาม หากสมดุบัญชแีสดงสทิธไิมไ่ดถู้กบันทกึใหเ้ป็นปัจจุบัน ใหถ้อืเอาขอ้มลูทีบั่นทกึไวใ้นระบบนายทะเบยีน
หน่วยลงทนุเป็นรายการทีเ่ป็นปัจจุบัน และถกูตอ้ง  

4) ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีนา้ทีต่อ้งปฏบัิตติามขอ้ก าหนด และเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งกับสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 
ตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการอนุญาตใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงการรับสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วย

ลงทนุ เป็นหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุภายหลังไดห้รอืไมก็่ได ้โดยใหเ้ป็นไปตามดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ  

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะด าเนนิการใหม้กีารออกและจัดสง่ “รายงานการถอืหน่วยลงทุน” ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ี

ชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน ณ วันท าการสุดทา้ยของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ทาง
ไปรษณีย ์หรอืทางสือ่อเิล็กทรอนกิส ์ตามความประสงคข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ อยา่งไรก็ตาม ในกรณีทีไ่มไ่ดม้กีารจัดสง่

รายงานการถอืหน่วยลงทนุ ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุใชส้มดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ซึง่ไดร้ับการปรับปรุงรายการให ้

เป็นปัจจุบันแทนรายงานการถอืหน่วยลงทนุได ้ 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนและ/หรอืบรษัิทจัดการจะถอืเอายอดคงเหลอืของหน่วยลงทุนทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วย

ลงทนุเป็นรายการทีเ่ป็นปัจจุบันและถกูตอ้ง  



ในกรณีที่บัญชกีองทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลอืในบัญชแีละบัญชนัีน้ไม่มีการตดิต่อขอใชบ้รกิารเป็น
เวลานานตดิต่อกันเกนิ 1 ปี บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบัญชดัีงกล่าวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทราบ

ลว่งหนา้ไมว่า่ดว้ยเหตใุดๆ  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทุนรวมหรอืวธิีการจัดการกองทุนรวมเกีย่วกับการ

เปลีย่นแปลงวัน เวลาท าการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ และวธิปีฏบัิตทิีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืวา่ไดร้ับความเห็นชอบจาก

ผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี้ จะตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอ่น  

บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะจัดท าหลักฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทุน เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน

สามารถใชอ้า้งองิตอ่บรษัิทจัดการกองทนุรวมและบุคคลอืน่ได ้ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะจัดท าใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผู ้

ถอืหน่วยลงทนุ  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธอิอกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยในรูปแบบหนังสือรับรองสทิธิใน

หน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน และ/หรือรูปแบบอื่นใดที่จะมีการเปลี่ยนแปลง แกไ้ข หรือ

เพิม่เตมิในอนาคต เพยีงรูปแบบใดรูปแบบหนึง่เทา่นัน้ ตามความประสงคข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิเงือ่นไขในการออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใิน

หน่วยลงทุนในอนาคตได ้โดยไม่ถอืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ และบรษัิทจัดการจะปิดประกาศใหท้ราบล่วงหนา้
ไม่นอ้ยกว่า 5 วันท าการ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษัิทจัดการ และ/หรอืสถานทีต่ดิต่อของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ

ซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี้ บรษัิทจัดการและ/หรือนายทะเบียนขอสงวนสทิธเิปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจาก
หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน เป็นสมุดบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรูปแบบอืน่ที่บรษัิทจัดการจะก าหนด

เพิม่เตมิ โดยบรษัิทจัดการจะประกาศใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 5 วันท าการ ณ ทีท่ าการทุกแห่งของบรษัิทจัดการ 
และ/หรอืสถานทีต่ดิตอ่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะจัดท าหลักฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทุน เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน
สามารถใชอ้า้งองิตอ่บรษัิทจัดการกองทนุรวมและบุคคลอืน่ได ้

ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการกองทุนรวมตอ้งจัดท าใบหน่วยลงทนุมอบใหแ้ก่ผู ้

ถอืหน่วยลงทนุ  

15. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจา่ยเงนิปนัผลแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทุน :  

ไมม่ ี 

16. วธิกีารช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

กรณีบรษัิทจัดการไม่สามารถช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์

หรอืทรัพยส์นิอืน่แทน บรษัิทจัดการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนนิการตอ่ไป โดยตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน
กอ่น และไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยขัน้ตอนทีก่ าหนดดังกล่าวตอ้งสามารถปฏบัิตไิดจ้รงิ และเป็นธรรมต่อผู ้

ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบรษัิทจัดการจะตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ย
กวา่ 60 วัน  

การช าระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุน บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะช าระใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏ

ชือ่ตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ เวลาทีก่ าหนด เทา่นัน้  

 

 



17. การจดัท าทะเบยีนหนว่ยลงทนุ การโอนหนว่ยลงทนุ และขอ้จ ากดัในการโอนหนว่ยลงทนุ :  

บรษัิทจัดการกองทุนรวมมีหนา้ที่จัดใหม้ีทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง

พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

ใหส้ันนิษฐานไวก้่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และการช าระเงนิหรือทรัพย์สนิอืน่ รวมทัง้การใหส้ทิธหิรือการ

จ ากัดสทิธใิด ๆ แกผู่ถ้อืหน่วยลงทุนทีป่รากฏรายชือ่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดใน

ขอ้ผกูพันหรอืตามกฎหมายแลว้ ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดด้ าเนนิการตามอ านาจหนา้ทีแ่ลว้ 

บรษัิทจัดการกองทุนรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ใน

กรณีดังนี้ 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขายต่อผูล้งทุนทีม่ใิชร่ายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะท า

ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบัน ผูล้งทุนรายใหญ่ หรือผูม้ีเงนิลงทุนสูง ตามที่ก าหนดในโครงการจัดการ
กองทนุรวม เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบันหรอืผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ และการ

โอนหน่วยลงทนุจะท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมเ่ป็นผูล้งทนุสถาบันหรอืผูล้งทนุรายใหญพ่เิศษ ตามทีก่ าหนด ในโครงการ
จัดการกองทนุรวม เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทนุ ดังนี้ 

1. หน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมขายใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุกอ่นวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุน

รวมหุน้ระยะยาวทีจ่ัดตัง้ขึน้กอ่นวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี  

3. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การออมตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุวา่ดว้ยการลงทนุของกองทนุ 

18. ขอ้จ ากดัการถอืหนว่ยลงทุน :  

กรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุน

รวม บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนที่เกนิดังกล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิด
หน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนดิดังกล่าวมีผูถ้อืหน่วยลงทุนเพยีงรายเดยีว จะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุน

ดังกลา่วไดเ้ต็มตามจ านวนทีถ่อือยู ่

 19. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

ภายใตบ้ทบัญญัตขิองกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุหรอืส านักงาน ก.ล.ต. หรอืกฎหมายอืน่ใดที่

เกีย่วขอ้ง จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอืน่ ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุหรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ จะด าเนนิการ
ดังนี้  

1. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดังต่อไปนี้ บรษัิทจัดการอาจขอใหส้ านักงาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบแทนการ

ขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนก็ได ้ทัง้นี้ ส านักงาน ก.ล.ต. อาจก าหนดเงื่อนไขใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตเิพื่อประโยชน์ในการ
แกไ้ขโครงการกอ่นใหค้วามเห็นชอบก็ได ้ 

(1) การเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเกีย่วกับการขายและการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(2) การเพิม่ชนดิหน่วยลงทนุทีไ่มท่ าใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมอียูเ่ดมิดอ้ยลง  

(3) การเปลีย่นแปลงประเภทของทรัพยส์นิที่กองทุนรวมลงทุนหรอือัตราส่วนการลงทุนที่สอดคลอ้งกับนโยบายการ

ลงทนุ  



(4) การค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืน
หน่วยลงทนุ แลว้แตก่รณี ตามขอ้ 16 ซึง่ไดร้ับการผอ่นผันจากส านักงาน ก.ล.ต.  

(5) กรณีอืน่ใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)  

การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึ่งตอ้งไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน ไม่ท าให ้

ผลตอบแทนและความเสีย่งของกองทุนเปลีย่นแปลงไปอย่างมนัียส าคัญหรอืเป็นประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน

ทัง้ปวง  

2. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อส านักงาน ก.ล.ต. นอกเหนือจากขอ้ 4. ใหบ้รษัิทจัดการยืน่ค า

ขอเป็นหนังสือพรอ้มทัง้เอกสารหลักฐานประกอบค าขอที่ถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน และช าระ
คา่ธรรมเนียมตอ่ส านักงาน ก.ล.ต. เมือ่ส านักงาน ก.ล.ต. ไดร้ับค าขอพรอ้มทัง้เอกสารหลักฐานประกอบค าขอทีถู่กตอ้ง

ครบถว้นตามคู่มอืส าหรับประชาชนแลว้ ทัง้นี้ อัตราค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบยีน และ

การยืน่ค าขอต่าง ๆ เมือ่ส านักงานไดร้ับค าขอและเอกสารหลักฐานทีถู่กตอ้งครบถว้นตามวรรคหนึง่แลว้ ส านักงานจะ

ด าเนนิการพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วัน  

การช าระคา่ธรรมเนียมตามวรรคหนึง่ มใิหบ้รษัิทจัดการเรยีกเก็บจากกองทนุรวม  

3. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยใชว้ธิกีารขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษมจีาน
วนไม่เกนิรอ้ยละ 55 หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 80 ใหบ้รษัิทจัดการสง่เอกสารหลักฐานเกีย่วกับการขอมตแิละการนับมตไิปยัง

ผูด้แูลผลประโยชน ์เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ับรองผลการนับมตนัิน้  

ทัง้นี้ การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรือวธิีการจัดการในเรื่องที่กระทบสทิธขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญตอ้ง
ไดร้ับมตพิเิศษ โดยก าหนดเรือ่งทีม่นัียส าคัญใหร้วมถงึ  

(1) การเปลีย่นแปลงประเภทหรอืนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ท าใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่งของกองทุน
รวมเปลีย่นแปลงอยา่งมนัียส าคัญ  

(2) การช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่  

(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมทีม่นีโยบายการลงทุน ความเสีย่งและระดับความเสีย่งของการลงทุน 

(risk spectrum) แตกตา่งกัน  

(4) การรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ  

(5) การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายเพิม่ขึน้เกนิกว่าอัตรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรอืค่าใชจ่้ายเดมิตามที่

ระบไุวล้า่สดุในโครงการ  

(6) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกัน ผูป้ระกัน สทิธ ิหนา้ที่ และความรับผดิชอบของผูป้ระกัน หรือการแกไ้ข

เพิม่เตมิสญัญาประกันในเรือ่งใด ๆ อันมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุเสยีผลประโยชน ์ 

สทิธใินการลงมตกิรณีกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการเดยีวกัน (กองทุนปลายทาง) มิ
ใหก้องทุนตน้ทางลงมตใิหก้องทุนปลายทาง อย่างไรก็ด ีในกรณีทีก่องทุนปลายทางไม่สามารถด าเนนิการเพือ่ขอมติ

ได ้เนื่องจากตดิขอ้จ ากัดหา้มมใิหก้องทนุตน้ทางลงมตใิหก้องทุนปลายทาง บรษัิทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบ
จากส านักงาน ก.ล.ต. ไดห้ากไดร้ับมตเิกนิกึง่หนึ่งของผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที่เหลอืยกเวน้

กรณีกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหารมิทรัพย ์และกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน ใหก้องทุนตน้ทางลงมตใิห ้

กองทนุปลายทางไดส้งูสดุไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง  

บรษัิทจัดการอาจแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทุนรวมได ้โดยถือว่าไดร้ับมตจิากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ หรือ

ขอ้ก าหนดอืน่ในท านองเดยีวกัน ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะในกรณีดังตอ่ไปนี้  



(1) การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้มลูซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงไดร้ับประโยชนเ์พิม่ขึน้  

(2) การแกไ้ขเพิม่เตมิที่ตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 

ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศัยอานาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว  

(3) การแกไ้ขเพิม่เตมิชือ่และรายละเอยีดอืน่ของบคุคลใหถ้กูตอ้ง  

(4) การแกไ้ขเพิม่เตมิทีไ่ม่มผีลกระทบอย่างมนัียส าคัญต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ท าใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่งของ

กองทนุเปลีย่นแปลงไปอยา่งมนัียส าคัญ หรอืเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง  

4. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดังต่อไปนี้ ใหถ้อืว่าสานักงาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ

ในเรือ่งดังกลา่ว  

(1) การแกไ้ขเพิม่เตมิซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงไดร้ับประโยชนเ์พิม่ขึน้ในกรณีดังนี้  

(ก) การลดมลูคา่ขัน้ต ่าในการซือ้หน่วยลงทนุ  

(ข) การเพิม่ชอ่งทางในการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(ค) การเพิม่จ านวนผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  

(ง) การเพิม่ความถีข่องการสง่ค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุในแต่ละชว่งเวลาซึง่ไม่กระทบต่อสถานะการลงทนุของกองทุน
รวมอยา่งมนัียส าคัญ  

(จ) การลดเวลาสง่ค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุลว่งหนา้กอ่นมกีารเปิดใหข้ายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  

(2) การแกไ้ขเพิม่เตมิที่ตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 

ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศัยอานาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว  

(3) การแกไ้ขเพิม่เตมิชือ่และรายละเอยีดอืน่ของบคุคลใหถ้กูตอ้ง  

(4) การแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่เปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน ์เมือ่ไดร้ับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต.  

(5) การแกไ้ขเพิม่เตมิเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายของกองทุน ใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 15.5 (3) 
หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมตดิังกล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด

ในขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการ ทัง้นี้ การขอมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามทีก่าหนด
ไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

พ.ศ.2535  

การด าเนนิการใดทีโ่ครงการจัดการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้ับมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษัิท
จัดการกองทุนรวมไดด้ าเนนิการไปตามมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ไดร้ับมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้

ปวงเห็นชอบใหด้ าเนนิการดังกลา่วและมผีลผูกพันตามมต ิ 

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนนิการใดอันเป็นการขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑท์ี่ก าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืว่ามตนัิน้

เสยีไปในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพือ่แกไ้ขขอ้ผูกพันในเรือ่งทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนัียส าคัญ ตอ้ง

ไดร้ับมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทนุ (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้มน่อ้ยกว่าสามในสีข่องจ านวนหน่วย
ลงทุนทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชุมและมีสทิธอิอกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุน

ทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่สง่หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่ง
ชนดิหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้ือหน่วยลงทุนนอกจากจะตอ้งปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์กีย่วกับการขอมตผิูถ้ือ

หน่วยลงทุนที่ก าหนดไวใ้นขอ้ผูกพัน หรือที่ก าหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่ก าหนดใน

ประกาศนี้แลว้ ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์พิม่เตมิดังตอ่ไปนี้ดว้ย  



(1) ในกรณีที่เป็นการขอมตทิี่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้ับผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วย
ลงทุนไม่เท่ากัน ตอ้งไดร้ับมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนดิทีไ่ดร้ับผลกระทบ แลว้แต่

กรณี  

(2) ในกรณีที่เป็นการขอมตทิี่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ตอ้งไดร้ับมตเิสยีงขา้ง

มากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดร้ับผลกระทบ แลว้แตก่รณี  

(3) ในกรณีที่เป็นการขอมตทิี่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตอ้งไดร้ับมตเิสียงขา้งมากหรือมติ
พเิศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดร้ับผลกระทบ แลว้แตก่รณี  

การด าเนนิการใดทีโ่ครงการจัดการกองทุนรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้ับมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษัิท
จัดการกองทุนรวมไดด้ าเนนิการไปตามมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ไดร้ับมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืว่าผูถ้อืหน่วยลงทุนทัง้

ปวงเห็นชอบใหด้ าเนนิการดังกลา่วและมผีลผูกพันตามมต ิ

มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนทีใ่หด้ าเนนิการใดอันเป็นการขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑท์ี่ก าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืว่ามตนัิน้

เสยีไป 

ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพือ่แกไ้ขขอ้ผูกพันในเรือ่งทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนอย่างมนัียส าคัญ ตอ้งไดร้ับ
มตพิเิศษของผูถ้ือหน่วยลงทุน (มตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไดไ้ม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนหน่วย

ลงทุนทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึง่เขา้ร่วมประชุมและมีสทิธอิอกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุน
ทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึง่สง่หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีทีก่องทุนรวมมกีารแบ่ง

ชนดิหน่วยลงทุน การขอมตผิูถ้ือหน่วยลงทุนนอกจากจะตอ้งปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์กีย่วกับการขอมตผิูถ้ือ

หน่วยลงทุนที่ก าหนดไวใ้นขอ้ผูกพัน หรือที่ก าหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่ก าหนดใน
ประกาศนี้แลว้ ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์พิม่เตมิดังตอ่ไปนี้ดว้ย 

(1) ในกรณีที่เป็นการขอมตทิี่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้ับผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วย
ลงทุนไม่เท่ากัน ตอ้งไดร้ับมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนดิทีไ่ดร้ับผลกระทบ แลว้แต่

กรณี 

(2) ในกรณีที่เป็นการขอมตทิี่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ตอ้งไดร้ับมตเิสยีงขา้ง

มากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดร้ับผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

(3) ในกรณีที่เป็นการขอมตทิี่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตอ้งไดร้ับมตเิสียงขา้งมากหรือมติ
พเิศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดร้ับผลกระทบ แลว้แตก่รณี  

 

20. วธิกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนั :  

การแกไ้ขเพิม่เตมิส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพันที่เป็นไปตามวธิีการที่ก าหนดไวใ้นขอ้ผูกพัน และมีสาระส าคัญที่

เป็นไปตามและไม่ขัดหรอืแยง้กับพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑท์ี่
ออกโดยอาศัยอ านาจของกฎหมายดังกล่าว ใหถ้อืวา่ขอ้ผกูพันสว่นทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้มผีลผูกพันคู่สญัญา 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันในเรือ่งทีก่ระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนัียส าคัญตอ้งไดร้ับมตพิเิศษของผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ ทัง้นี้ เรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ ใหร้วมถงึ 

(ก) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทนุใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(ข) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นตามขอ้ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที ่ทน. 19/2554 

(ค) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่  



(ง) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกับการประกันตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณี
กองทุนรวมมปีระกัน และขอ้ก าหนดเกีย่วกับการแกไ้ขเพิม่เตมิสัญญาประกันในเรือ่งใด ๆ อันมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุน

เสยีผลประโยชน ์

(จ) เรือ่งทีผู่ด้แูลผลประโยชนเ์ห็นวา่กระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ใหม้ผีลผูกพันเมือ่ไดร้ับความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดย

ไมต่อ้งไดร้ับมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(ก) เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันใหม้สีาระส าคัญสอดคลอ้งกับโครงการจัดการกองทนุรวมทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดย

ไดร้ับมตโิดยเสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน แลว้แตก่รณี 
หรอื 

(ข) ผูด้แูลผลประโยชนแ์สดงความเห็นวา่การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพันนัน้เหมาะสม มคีวามจ าเป็นหรอืสมควร และไม่
กระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ 

การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพันไมว่า่กรณีใด 

ตอ้งกระท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูม้ีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูดู้แล
ผลประโยชน์ พรอ้มทัง้ประทับตราบรษัิท (ถา้ม)ี บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหม้ขีอ้ผูกพันเปิดเผยไว ้ณ ทีท่ าการ

และเว็บไซต์ของบรษัิทจัดการกองทุนรวมเพื่อใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได ้รวมทัง้จัดส่งสรุปการแกไ้ข
เพิม่เตมิขอ้ผกูพันพรอ้มทัง้เหตผุลและความจ าเป็นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุพรอ้มกับการสง่รายงานประจ าปีของกองทนุรวม  

21. การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  

21.1. การระงับขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ : ม ี 

21.2. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบัิตติามหลักเกณฑเ์กีย่วกับการอนุมัตใิหจ้ัดตัง้กองทุนรวมแบบเป็นการท่ัวไป 
และการฝ่าฝืนหรอืการไม่ปฏบัิตติามหลักเกณฑเ์กีย่วกับการอนุมัตใิหจ้ัดตัง้กองทุนรวมแบบเป็นการท่ัวไป และการฝ่า

ฝืนหรอืการไมป่ฏบัิตนัิน้กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทนุรวมหรอืผูล้งทนุ บรษัิทจัดการจะแกไ้ขเยยีวยาความเสยีหาย
โดยไม่ชักชา้ โดยในกรณีทีเ่กดิขอ้พพิาทระหว่างบรษัิทจัดการและผูล้งทุน บรษัิทจัดการยนิยอมใหน้ าขอ้พพิาทเขา้สู่

การพจิารณาของอนุญาโตตลุาการ  

22. การเลกิกองทนุรวม :  

22.1. เงือ่นไขในการเลกิกองทนุ :  

ใหก้องทนุรวมด าเนนิการเลกิกองทนุรวมเปิดเมือ่ปรากฏกรณีดังต่อไปนี้  

22.1.1 หากปรากฎวา่กองทนุมจี านวนผู ้ถอืหน่วยลงทนุลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 35 รายในวันท าการใด  

22.1.2 หากปรากฎว่ามกีารขายคนืหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึง่ดังต่อไปนี้ แต่ไม่รวมถงึกรณีทีเ่ป็นการขาย

คนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงนิ กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟีดเดอร ์กองทุนรวมดัชนี และกองทุน
รวมอทีเีอฟ  

1 มกีารขายคนืหน่วยลงทนุ ณ วันใดวันหนึง่เกนิกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

2 มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนในหน่วยลงทุนในชว่งระยะเวลา 5 วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนใดตดิต่อกัน คดิ

เป็นจ านวนเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  



ความใน (22.1.2) วรรคหนึ่ง มใิหน้ามาใชบั้งคับกับกองทุนรวมที่บรษัิทจัดการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มีความเชือ่
โดยสจุรติและสมเหตุสมผลว่าการเลกิกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่ เนื่องจากกองทุน

รวมยังคงมทีรัพยส์นิคงเหลอืทีม่คีุณภาพและมสีภาพคล่องอย่างเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทุนทีเ่หลอือยู่จะไม่ไดร้ับ
ผลกระทบจากการขายคนืนัน้  

22.1.3 บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเลกิโครงการ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไม่สามารถน าเงนิไปลงทุนใน

หลักทรัพยห์รือทรัพยส์นิอืน่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถ้ือหน่วยลงทุนตามที่ระบุในโครงการและหรือกรณีกองทุนมี
ขนาดกองทนุลดลงเหลอืนอ้ยจนไมเ่หมาะสมกับคา่ใชจ่้ายในการบรหิารกองทุนต่อไป และบรษัิทจัดการประสงคจ์ะเลกิ

กองทนุเปิดนัน้  

22.1.4 เมื่อส านักงานมีค าสั่งเลกิกองทุนรวมตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535  

22.1.5 เมือ่การอนุมัตใิหจ้ัดตัง้กองทุนรวมเป็นอันสิน้สดุลงตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยการจัดตัง้

กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไปและเพือ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายย่อย และการเขา้ท าสญัญารับจัดการกองทนุสว่นบคุคล  

22.1.6 เมือ่ส านักงานมคี าสั่งเพกิถอนการอนุมัตใิหจั้ดตัง้และจัดการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด
ทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไป กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายย่อย  

22.1.7 เมือ่เป็นไปตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์
ว่าดว้ยหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนที่มใิช่รายย่อย 

กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถาบัน และกองทนุสว่นบคุคล  

22.2. การด าเนนิการของบรษัิทจัดการ เมือ่เลกิกองทนุรวม :  

เวน้แต่ส านักงาน จะพจิารณาแกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ ประกาศ ก าหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็น

อยา่งอืน่ ในกรณีทีม่เีหตจุ าเป็นและสมควรส าหรับการเลกิกองทนุ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการ ดังนี้  

กรณีทราบก าหนดการเลกิกองทนุล่วงหนา้  

กรณีทราบก าหนดการเลกิกองทนุล่วงหนา้ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการ ดังนี้  

(1) แจง้เป็นหนังสอืใหผู้ด้แูลผลประโยชนแ์ละส านักงานทราบ และแจง้ใหต้ลาดหลักทรัพยท์ราบในกรณีทีห่น่วยลงทุน

ของกองทุนรวมนัน้เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ ทัง้นี้ กอ่นวันเลกิกองทุนรวมเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 

วันท าการ  

(2) ด าเนนิการดว้ยวธิีการใด ๆ เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนและผูล้งทุนท่ัวไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลกิกองทุนรวม

เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 5 วันท าการ เชน่ เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการกองทนุรวมหรอืทางหนังสอืพมิพ ์
หรอืโดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกล่าวไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบรษัิทจัดการกองทุนรวมและ

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี เป็นตน้  

(3) จ าหน่ายทรัพย์สนิที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงนิสด เงนิฝากประเภทกระแสรายวัน เงนิฝาก
ประเภทออมทรัพย ์และต๋ัวสญัญาใชเ้งนิทีม่กี าหนดระยะเวลาใชเ้งนิคนืเมือ่ทวงถาม ใหเ้สร็จสิน้กอ่นวันเลกิกองทนุรวม  

กรณีไมท่ราบก าหนดการเลกิกองทนุลว่งหนา้  

กรณีที่ไม่ทราบก าหนดการเลกิกองทุนล่วงหนา้ ดังเช่นกรณีที่ปรากฏเหตุตามขอ้ 22.1.1 – 22.1.4 บรษัิทจัดการจะ

ด าเนนิการดังนี้  

(1) ยตุกิารรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุตัง้แตวั่นท าการทีป่รากฏกรณีตามขอ้ 22.1.1 – 22.1.4  



(2) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทีม่ชี ือ่อยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน รวมทัง้แจง้เป็น
หนังสอืใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบดว้ย ทัง้นี้ ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันท าการที่ปรากฏกรณีตามขอ้ 

22.1.1 – 22.1.4  

(3) จ าหน่ายหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทุนรวมภายใน 5 วันท าการนับแต่วันท าการทีป่รากฏกรณีตาม

ขอ้ 22.1.1 – 22.1.4 เพือ่รวบรวมเงนิเท่าทีส่ามารถกระท าไดเ้พือ่ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดย

อัตโนมัต ิ 

(4) ช าระค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามสัดสว่นจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (3) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 10 วันท าการ

นับแตวั่นท าการทีป่รากฏกรณีตามขอ้ 22.1.1 – 22.1.4 และเมือ่ไดด้ าเนนิการช าระค่าขายคนืหน่วยลงทนุแลว้จะถือว่า
เป็นการเลกิกองทนุรวม  

เมือ่ไดด้ าเนนิการตามวรรคหนึง่แลว้ หากมหีลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิคงเหลอือยู่จากการด าเนนิการตาม (3) ใหบ้รษัิท
จัดการกองทุนรวมด าเนนิการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารช าระบัญชขีอง

กองทนุรวม  

ในกรณีทีป่รากฏว่ากองทุนเปิดมมีูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่จะตอ้งด าเนินการ
เพื่อเลกิกองทุนเปิดตามขอ้ “การเลกิโครงการจัดการกองทุนรวม” ใหบ้รษัิทจัดการไดร้ับการยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบัิตใิน

เรือ่งดังต่อไปนี้ ในกรณีทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มปีระกาศแกไ้ขเพิม่เตมิ บรษัิท
จัดการจะด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามประกาศทีแ่กไ้ขดว้ย  

23. การช าระบญัชเีมือ่เลกิกองทนุ :  

เมือ่เลกิโครงการแลว้บรษัิทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปนี้ เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงาน จะพจิารณา
แกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิประกาศ ก าหนด สัง่การเห็นชอบ และ/หรอืผอ่นผัน เป็นอยา่งอืน่  

(1)   บรษัิทจัดการจะจัดใหม้ีการช าระบัญช ีโดยจะแต่งตัง้ผูช้ าระบัญชทีี่ส านักงาน เห็นชอบ เพือ่ด าเนนิการค านวณ 
รวบรวมทรัพยส์นิ จัดท าบัญช ีช าระหนี้สนิ จ าหน่ายและแจกจ่ายทรัพยส์นิแกผู่ถ้อืหน่วยลงทุน รวมทัง้ ท าการอย่างอืน่

ตามแตจ่ าเป็นเพือ่ช าระบัญชขีองกองทนุใหเ้สร็จสิน้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด สัง่การ ผอ่นผัน และ/หรอืเห็นชอบ  

(2)   เมื่อช าระค่าใชจ่้าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระตดิพัน เงนิค่าตอบแทนในการช าระบัญช ีและหนี้สนิทัง้หมดของ

กองทุนเสร็จสิน้ ผูช้ าระบัญชจีะด าเนินการเฉลี่ยคืนเงินใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ตามมูลค่าทรัพย์สนิสุทธเิท่าที่คง
เหลอือยูต่ามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทนุทีม่ชี ือ่ปรากฏอยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ วันเลกิกองทนุรวม  

(3)   ในกรณีทีเ่จา้หนี้ของกองทุนไม่ไดย้ืน่ค าทวงหนี้แกผู่ช้ าระบัญช ีหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่มารับเงนิหรอืทรัพย์สนิ 
หรอืไม่ยืน่เช็คต่อธนาคารเพือ่ใหใ้ชเ้งนิตามเช็คทีไ่ดร้ับเนื่องจากการแจกจ่ายทรัพยส์นิใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทุน ผูช้ าระ

บัญชจีะด าเนนิการวางเงนิตามจ านวนหนี้หรอืจ านวนเงนิตามเช็ค หรอืวางทรัพยส์นิอืน่ ซึง่ไดห้ักค่าฤชาธรรมเนียมและ

ค่าใชจ่้ายเกีย่วกับการวางเงนิหรือทรัพยส์นิดังกล่าวแลว้ รวมทัง้วางเงนิประกันค่าฤชาธรรมเนียมไว ้ณ ส านักงานวาง
ทรัพยต์ามกฎหมาย กฎขอ้บังคับ และระเบยีบเกีย่วกับการวางทรัพย ์และจะแจง้เป็นหนังสอืใหเ้จา้หนี้ หรอืผูถ้อืหน่วย

ลงทนุ ซึง่มชีือ่ปรากฏในบัญชแีละเอกสารหลักฐานของกองทุนรวมทราบถงึการวางเงนิหรอืทรัพยส์นิดังกล่าวโดยทาง
ไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรับหรอืโดยวธิอีืน่ทีม่หีลักฐานการตอบรับ อกีทัง้ยังจะด าเนนิการใดๆ ตามความจ าเป็นเพือ่ให ้

ส านักงาน เป็นผูม้สีทิธถิอนเงนิหรอืทรัพยส์นิทีว่างไว ้ซึง่เจา้หนี้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนมไิดเ้รยีกเอาภายใน 10 ปี นับแต่

วันถัดจากวันทีไ่ดร้ับ ค าบอกกลา่วการวางเงนิหรอืทรัพยส์นิในฐานะทีเ่ป็นทรัพยส์นิคงคา้งของกองทนุรวม  

(4)   ผูช้ าระบัญชจีะตอ้งช าระบัญชใีหเ้สร็จสิน้ภายใน 90 วันนับตัง้แต่วันถัดจากวันเลกิกองทุนรวม และเมือ่ช าระบัญชี

เสร็จสิน้แลว้ ผูช้ าระบัญชจีะท าการยืน่ค าขอจดทะเบยีนเลกิกองทนุพรอ้มทัง้จัดสง่รายงานผลการช าระบัญชตีามแบบที่
ส านักงาน ประกาศก าหนด ภายใน 30 วันนับตัง้แตวั่นถัดจากวันช าระบัญชเีสร็จสิน้ เวน้แตใ่นกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทุนไม่

มารับเงนิหรอืทรัพยส์นิ หรอืไม่ยืน่เช็คแกธ่นาคารเพือ่ใหใ้ชเ้งนิตามเช็คทีไ่ดร้ับเนื่องจากการแจกจ่ายทรัพยส์นิใหแ้กผู่ ้
ถอืหน่วยลงทุน ผูช้ าระบัญชสีามารถยืน่ค าขอจดทะเบยีนเลกิกองทนุรวมไดเ้มือ่พน้ก าหนด 6 เดอืนนับตัง้แต่วันถัดจาก

วันช าระบัญชเีสร็จสิน้ เวน้แต่มีเหตุผลจ าเป็นและสมควรโดยตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน ดว้ย และหาก

ปรากฏวา่ยังมทีรัพยส์นิคงคา้งอยู ่ผูช้ าระบัญชจีะจัดการโอนทรัพยส์นิดังกลา่วใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องส านักงาน  



โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบรษัิท

จัดการกองทนุรวม ถอืเป็นสว่นหนึง่ของขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวม   

 

 


