
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  



1. บริษัทจัดการ :  
 
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยจ์ัดการกองทุนแลนด ์แอนด ์เฮ้าส์ จำกัด  
ที่อยู่ (ภาษาไทย) : เลขที ่11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร  
ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท ์0 2286 3484 , 0 2679 2155 โทรสาร 0 2286 3585 , 0 2679 2150 
  
ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 11 Q.House Sathon Bldg. Fl.14 South Sathon Rd.,  
Thungmahamek, Sathon, Bangkok 10120  
Tel. 0 2286 3484, 0 2679 2155 Fax. 0 2286 3585, 0 2679 2150 
  
สิทธ ิหนา้ที ่และความรับผิดชอบ :  

ในการจัดการกองทนุบริษัทจดัการมีสิทธิ หนา้ที ่และความรับผิดชอบในการดำเนินการดงัต่อไปนี้  
(1) การบรหิารกองทุนรวม  
(1.1) ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหนว่ยลงทนุของโครงการเป็นกองทนุต่อ
สำนักงาน ภายใน 15 วนัทำการนับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุต่อประชาชนครั้งแรก  
(1.2) จัดการกองทนุรวมให้เป็นไปตามทีร่ะบุไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนมุัติจากสำนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหวา่งผู้ถือหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดการอย่างเคร่งครดั  
(1.3) นำเงินของกองทนุรวมไปลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพย์สินตา่งๆ และซื้อขาย จำหน่ายส่ังโอน เปลีย่นแปลง 
เพ่ิมเติมหลักทรัพย์หรือทรัพยสิ์นที่ลงทุนไว้ตามที่บริษทัจัดการเหน็สมควรโดยลงทนุภายใต้หลักเกณฑข์อง
กฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นโยบายการลงทุนของ
คณะกรรมการการลงทุน และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ไดร้บัอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(1.4) ดำเนินการเพ่ิมจำนวนหน่วยลงทนุที่จำหน่ายแล้ว หรือยกเลิกหนว่ยลงทุนทีร่ับซื้อคืน  
(1.5) ดำเนินการเพ่ิมจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ตามวธิีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนด  
(1.6) สงวนสิทธทิี่จะปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดการสั่งซื้อ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามทีร่ะบุไว้ใน
โครงการ  
(1.7) สงวนสิทธทิี่จะเล่ือนกำหนดการชำระเงินคา่รับซื้อคนืหน่วยลงทนุ ตามที่ระบุไว้ในโครงการ  
(1.8) สงวนสิทธทิี่จะรับชำระหนี้เพ่ือกองทุนดว้ยทรัพย์สินอ่ืนแทนการชำระหนี้ดว้ยเงินโอนตามตราสารแห่งหนี้
ตามที่ระบุไว้ในโครงการ  
(1.9) สงวนสิทธทิี่จะชำระค่ารับซื้อคนืหนว่ยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน่แทนเงินได้ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สมาคมกำหนด  
(1.10) สงวนสิทธิที่จะละเวน้ไม่ปฏิบัตติามมตขิองผู้ถือหนว่ยลงทนุ เมื่อบริษัทจัดการ และ/หรือ ผูจ้ัดการกองทนุมี
เหตุอันสมควรเชื่อได้วา่มติดังกล่าว ขัด ฝ่าฝืน กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของสำนักงาน คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดทีม่ีอำนาจตามกฎหมาย  
(1.11) เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการที่กองทุนถือหุน้หรือหลักทรัพย์อยู่เทา่ที่
จำเป็น เพ่ือรักษาประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทนุ และเป็นไปตามแนวนโยบายที่คณะกรรมการการลงทุนเป็นผู้
กำหนด  
(1.12) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธจีัดการกองทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
ภายใต้หวัข้อ “วธิีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรอืแก้ไขวธิีการจัดการ”  
(1.13) กระทำนติิกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีอำนาจกระทำได้ภายในขอบเขตของ
กฎหมาย  
(1.14) ปฏิบัติการอืน่ๆ เพ่ือให้บรรลซุึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไวซ้ึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทุน
ภายใต้ขอบเขต หนา้ที ่และความรับผิดชอบของบริษทัจัดการ ทั้งนี ้จะต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์และประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ ทั้งที่มีอยูใ่นปัจจุบันและที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมใน
อนาคต  
(1.15) ดำเนินการเลิกกองทนุตามทีร่ะบุไว้ในโครงการ  
(1.16) จัดใหม้ีการชำระบัญชี ตามทีร่ะบุไวใ้นโครงการภายใต้หัวข้อ “การชำระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ย



เงินคืนให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุเมื่อเลิกโครงการ”  
(1.17) ปฏิบัตใิห้เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ และตามกฎหมาย ก.ล.ต. โดยเคร่งครดั  
(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุน  
(2.1) จัดให้มีการรับและจา่ยค่าธรรมเนยีม คา่ใช้จา่ย หรือเงินตอบแทนอ่ืนใดจากและใหแ้ก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนและ
กองทุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที่กำหนดไว้ในหวัข้อ “ค่าธรรมเนยีมและ
ค่าใชจ้่ายที่เรยีกเก็บจากผู้ส่ัง ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”  
(2.2) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนยีมอ่ืนๆ ตามที่กำหนดไวใ้นหวัข้อ “ค่าธรรมเนียม
และค่าใชจ้่ายที่เรยีกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหนว่ยลงทนุและกองทุนรวม”  
(3) การแต่งตั้งบุคคลที่เก่ียวข้องเพ่ือการจดัการกองทุน  
(3.1) จัดให้มผีู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนซึ่งมคีุณสมบัตติามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยคุณสมบัตขิอง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ และแต่งตั้งผู้ดแูล
ผลประโยชน์อื่นแทนตามเง่ือนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “เง่ือนไขการเปลี่ยน
ผู้ดูแลผลประโยชน์” ทั้งนี ้โดยได้รับอนญุาตจากสำนักงาน ก่อน  
(3.2) แต่งตั้งผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื้อคนืภายใต้หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวธิีการทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกำหนด  
(3.3) จัดให้มผีู้สอบบัญชีของกองทุนทีม่ีคุณสมบัต ิและไมม่ีลักษณะต้องหา้มตามประกาศสำนักงาน วา่ด้วยการ
ให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพยแ์ละบรษัิทเงินทุนหลักทรัพย ์ 
(3.4) แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทัง้นี้โดยความเห็นชอบของสำนักงานก่อน  
(3.5) แต่งตั้งและถอดถอนนายทะเบียนหน่วยลงทนุของกองทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  
(3.6) แต่งตั้งบุคคลใดๆ เพ่ือมาปฏิบัติหน้าทีใ่ห้แก่กองทนุ ทั้งนี้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  
(4) การขายและรับซื้อคนืหนว่ยลงทนุ และงานทะเบียนหนว่ยลงทนุ  
(4.1) จัดให้มใีบคำขอเปิดบัญชีกองทุน คำส่ังซื้อหน่วยลงทุน หรือคำส่ังขายคนืหนว่ยลงทุนซึ่งมีลักษณะเป็นไป
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  
(4.2) ขายและรับซื้อคนืหนว่ยลงทุนตามวธิีการทีร่ะบุไว้ในโครงการภายใตห้ัวข้อ “การเสนอขายหนว่ยลงทุนครั้ง
แรก”, “การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั้งแรก” และ “การรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน”  
(4.3) จัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธีการที่กำหนดในหวัข้อ “การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก” และ “การเสนอขาย
ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก”  
(4.4) จัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรับซื้อคนืจากผู้ถือหน่วยตามส่วนในหวัข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระ
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ” แก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุ หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหนว่ยลงทุนตามคำส่ังซื้อหรือ
ขายคนืหน่วยลงทุนที่ไดร้ับไวแ้ล้ว หรือการหยุดรับคำส่ังซื้อหรือคำส่ังขายคืนหนว่ยลงทนุ" หรือ “การชำระค่ารับ
ซื้อคืนหนว่ยลงทนุดว้ยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน”  
(4.5) ยกเลิกจำนวนหนว่ยลงทุนทีร่ับซื้อคนื ซึ่งได้รับการจดัสรรแล้ว  
(4.6) ชดเชยราคาตามหัวข้อ “หลักเกณฑ์และวธิีการดำเนนิการในกรณีทีมู่ลค่าหนว่ยลงทุนไม่ถูกต้อง”  
(4.7) ปิดบัญชีกองทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนที่มิได้ทำการซื้อขายหน่วยลงทนุและไมม่หีน่วยลงทนุตามทีร่ะบุไว้ใน
หัวข้อ “การรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน” คงเหลืออยู่ในบัญชี  
(5) การดำเนินการอืน่ๆ  
(5.1) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุ  
(5.2) จัดให้มแีละเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวธิีการทีส่ำนักงาน ประกาศ
กำหนด  
(5.3) จัดทำรายงานทุกรอบปีบัญชีเพ่ือแสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทุนของรอบปีบัญชี และส่งรายงานดังกลา่วให้แก่
ผู้ถือหนว่ยลงทุนทีม่ีชื่ออยูใ่นทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทนุ และสำนักงาน ภายใน 3 เดือนนบัแตว่ันส้ินปีบัญชี หรือ
ภายใน 4 เดือนนับตั้งแตว่ันถัดจากวันส้ินปีบัญชี ในกรณีทีบ่ริษัทจัดการเลือกจัดทำและส่งรายงานตามข้อ (5.4) 
ตามปีปฏิทนิ และบริษัทจัดการจะจัดให้มรีายงานของรอบระยะเวลาลา่สุดไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษทัจัดการ
และผู้สนับสนนุการขายหรือรบัซื้อคืน (ถ้าม)ี เพ่ือใหผู้้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูไดแ้ละจัดทำสำเนาให้เมื่อผู้
ถือหน่วยลงทุนร้องขอ  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธทิี่จะเผยแพรร่ายงานทุกรอบปีบัญชีเพ่ือแสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทุนของรอบปีบัญชี
ดังกล่าวบนเว็บไซตข์องบริษทัจัดการ http://www.lhfund.co.th และ/หรือช่องทางอ่ืนใดที่สำนักงานประกาศ
กำหนดเพ่ิมเติมในอนาคต และให้ถือว่าได้รับความเหน็ชอบจากผู้ถือหนว่ยลงทนุแลว้ โดยบริษัทจัดการจะประกาศ
ให้ทราบลว่งหนา้  
(5.4) จัดทำรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏทิินเพ่ือแสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทนุของ
รอบระยะเวลา 6 เดือนนัน้ และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มชีื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทนุ



และสำนักงาน ภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วนัถัดจากส้ินรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว หรือเมื่อผู้ถือหนว่ยลงทนุ
ร้องขอ และบริษัทจัดการจะจดัให้มรีายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว ้ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจดัการและ
ผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) เพ่ือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูด้และจดัทำสำเนาให้เมื่อผู้ถือ
หน่วยลงทนุร้องขอ ในกรณทีีบ่ริษัทจัดการเลือกจัดทำและส่งรายงานดังกลา่วตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะ
ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดทำและส่งรายงานดังกลา่วในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสำหรับปีบัญชีนั้น  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธทิี่จะเผยแพรร่ายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏทิินเพ่ือแสดง
ข้อมูลเก่ียวกับกองทุนของรอบระยะเวลา 6 เดือนนั้น บนเวบ็ไซต์ของบริษัทจัดการ http://www.lhfund.co.th 
และ/หรือช่องทางอ่ืนใดที่สำนักงานประกาศกำหนดเพ่ิมเติมในอนาคต และให้ถือวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการจะประกาศให้ทราบลว่งหน้า  
(5.5) จัดทำหนังสือชี้ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพ่ือแสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทนุ ณ วันส้ินปีบัญชีและส่งให้แก่
สำนักงาน ภายใน 60 วนันับตัง้แต่วันถัดจากวันส้ินปีบัญชีนัน้  
(5.6) แจ้งการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลทีไ่ด้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเวน้การเพ่ิมจำนวนเงินทนุจดทะเบียนและการแกไ้ข
เพ่ิมเติมจำนวนและมูลค่าหนว่ยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนให้แก่สำนักงาน ทราบภายใน 5 วันทำการ
นับแต่วนัที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมนัน้  
(5.7) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพยสิ์น เป็นกองทนุต่อสำนักงาน โดยเสียค่าธรรมเนียมตาม
อัตราที่สำนักงาน กำหนดในกรณีทีห่ลักฐานดังกลา่วสูญหายหรือถูกทำลาย  
(5.8) จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพยห์รือทรัพย์สินอืน่เพ่ือการลงทุนของกองทุนเป็นรายวนั และจัดให้ผูดู้แล
ผลประโยชน์ภายในทุกส้ินวนัทำการนัน้  
(5.9) จัดทำรายงานฐานะการลงทุนของกองทนุรวมเป็นรายวัน และจดัส่งใหผู้้ดูแลผลประโยชนภ์ายในทุกส้ินวัน
ทำการนัน้  
(5.10) จัดทำรายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินที่มมีูลค่าเกินอัตราส่วนที่สำนักงาน 
กำหนด ในกรณีทีม่ิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพยม์าเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่สำนักงาน 
กำหนด และจัดส่งใหผู้้ดูแลผลประโยชนภ์ายใน 3 วนัทำการนับแต่วนัถัดจากวนัที่ไดม้าซึ่งหลักทรัพย ์และ/หรือ 
ทรัพย์สินนั้นมมีูลค่าเกินอัตราที่กำหนด  
(5.11) จัดการรับซื้อคนืหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดในกรณทีี่ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นๆ ขายคืน
หน่วยลงทนุเกินกวา่จำนวนหน่วยลงทุนหรือมลูค่าหนว่ยลงทุนของผู้ถือหนว่ยลงทุนตามที่ระบุไวใ้นหวัข้อ “การรับ
ซื้อคืนหนว่ยลงทนุ”  
(5.12) กำหนดราคาที่เป็นธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพยสิ์นของกองทุน ด้วยความเหน็ชอบของผู้ดแูล
ผลประโยชน์เพ่ือใช้ในการคำนวณทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ ในกรณีที่บริษทัจัดการสามารถแสดงให้เห็นได้วา่ 
วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม ไม่เหมาะสม
กับสภาวการณ์ในขณะที่คำนวณมูลคา่  
(5.13) ดูแลตดิตาม และรักษาสิทธขิองกองทุน รวมถึงการดำเนนิการฟ้องร้อง บังคับคด ีหรือฟ้องร้องเรียกค่า
สินไหมทดแทนความเสียหาย ทั้งนี้เพ่ือประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทนุ  
(5.14) ขอความเหน็ชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ในการดำเนินการรับชำระหนี้เพ่ือกองทนุรวมดว้ยทรัพย์สินอื่น  
(5.15) จัดทำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทนุไว้โดยถูกตอ้งครบถ้วน  
(5.16) จัดทำและจัดส่งรายงานตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด  
(5.17) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิมูลค่าหนว่ยรับซื้อคนืหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหวัข้อ “วธิีการคำนวณ 
กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลคา่ทรัพย์สินสุทธ ิมูลค่าหนว่ยลงทุน และราคาหนว่ยลงทุน 
หลักเกณฑ์ และวธิีการดำเนินการในกรณทีี่มูลค่าหนว่ยลงทนุไม่ถูกต้อง”  
(5.18) ส่ังผู้ดแูลผลประโยชนใ์ห้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จำหนา่ย จา่ย โอนหลักทรัพย์ตลอดจนชำระราคา
ค่าหลักทรัพย ์และเบิกจา่ยเงินของกองทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนนิงานของกองทนุ ตามหัวข้อ 
“ค่าธรรมเนยีมและคา่ใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน”  
(5.19) หน้าที่อ่ืนใดตามที่สำนักงาน กำหนด  
 
บริษัทจัดการกองทนุรวมมีหนา้ที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทนุรวม กฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำส่ังที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่
ข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขดัหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ
คำส่ังดังกล่าว หากบริษัทจดัการกองทนุได้ดำเนนิการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำส่ังนั้น ให้ถือวา่
บริษัทจัดการกองทนุได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว  
เงือนไขการเปลี่ยนบริษัทจดัการ :  



กองทุนรวมอาจเปลี่ยนบริษัทจัดการได้เมื่อเกิดกรณีใดกรณหีนึ่งดังต่อไปนี้ และเมื่อไดร้ับการอนมุัต ิหรือเห็นชอบ
จากสำนักงาน  
(1) เมื่อส้ินสุดระยะเวลา และ/หรือเง่ือนไขที่กำหนดไว้ในโครงการ  
(2) ในกรณทีี่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจดัการ การดำเนินงาน การบริหารจัดการกองทุนหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีอืน่ใดอนัจะมีผลให้บริษัทจัดการไม่ประสงค์ที่จะปฏิบัติหน้าที่
ต่อไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมร่ับหน้าที่ในการจัดการกองทุนต่อไป ทั้งนี้บรษัิทจัดการจะต้องแจ้งต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนลว่งหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์จะรับหนา้ที่ต่อไป(ลาออก) โดยที่ประชุมผู้ถือหนว่ย
ลงทุนจะต้องดำเนนิการจัดหาบริษัทจัดการรายใหม่ทีม่ีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสำนักงาน และไดร้ับความเห็นชอบจากสำนักงาน เพ่ือทำ
หน้าที่จัดการกองทนุตามทีร่ะบุไว้ในโครงการแทนบริษทัจดัการภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่ไดร้ับ
แจ้งจากบริษัทจัดการ  
ในการเปลี่ยนตัวบริษัทจัดการหากเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความเหน็ชอบจากสำนักงาน ก็ให้
ดำเนนิการขอความเห็นชอบดงักล่าวก่อน โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติหน้าทีต่่อไปจนกวา่จะมีการแต่งตั้งบริษัท
จัดการรายใหม ่อยา่งไรก็ด ีหากเป็นกรณทีี่บริษัทจัดการไดท้ำการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็นบริษัทจัดการ
ตามข้อ (2) ข้างตน้นี้จนครบถ้วน แต่กองทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือคณะกรรมการลงทุนไม่สามารถ
จัดหาบริษัทจดัการกองทุนรวมอ่ืนใดมารับหน้าที่ไดภ้ายใน 180 วันนับแตว่ันที่บริษัทจดัการไดท้ำการบอกกลา่ว 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงการ โดยถือว่าการดำเนินการดังกล่าวไดร้ับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ว  
 
ในกรณีที่มีการเปลีย่นบริษัทจดัการกองทนุรวม ไม่วา่โดยคำส่ังของสำนักงาน หรือโดยเหตุอ่ืนใดตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมตอ้งดำเนินการตามที่จำเป็น
เพ่ือให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เขา้ทำหนา้ทีต่่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่
บริษัทจัดการกองทนุรวมรายใหม ่ 
 
2. ผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธนิ แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศัพท ์0-2299-2186 โทรสาร 02 242 3497 และ 02 242 3679 
  
สิทธ ิหนา้ที ่และความรับผิดชอบ :  

(1) สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์  
(1.1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามที่กำหนดไว้  
(1.2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้ง ตามเง่ือนไขที่กำหนดไว้ในสญัญาดังกลา่ว ทั้งนี้ โดยไดร้บั ความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(2) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน ์ 
(2.1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผดิชอบให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย์ และประกาศสำนกังาน ที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว หรือประกาศและคำส่ังต่างๆ ทั้งที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบรษัิทจัดการโดยเคร่งครัด  
(2.2) ดูแล รับฝาก และเก็บรกัษาทรัพย์สินของกองทนุโดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแล
ผลประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอื่นจนกวา่จะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน พร้อมทั้งดแูลให้การเบิกจ่ายของ
กองทุนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ โดยต้องเก็บรักษาหรือฝากไว้อยา่งปลอดภยัทีผู่ดู้แลผลประโยชน ์หรือ
บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จำกัด หรือธนาคารแห่งประเทศไทย เวน้แต่บริษัทจัดการจะอนุญาต
หรือตกลงเป็นอยา่งอ่ืน ทั้งนีห้ากมีการเปลีย่นแปลงสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สิน ต้องไดร้ับความยินยอมจากบริษัท
จัดการ รับเงินต่างๆ  
ที่กองทุนจะพึงไดร้ับจากการจัดตั้งและดำเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื้อหน่วยลงทุน เงินปันผล และ
ดอกเบ้ียจากหลักทรัพย์ เงินได้จากการจำหน่ายหรือเวนคนืหลักทรัพย์ และเงินอื่นใดของกองทุนและนำเขา้ไวใ้น
บัญชีเงินฝาก และ/หรือ บัญชทีรัพย์สินของกองทุน  



(2.3) จัดให้มีการรับมอบ เปลีย่นแปลง จำหนา่ย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทนุ
ตลอดจนรับชำระหรือชำระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกลา่ว ตามคำส่ังของบริษัทจัดการเมื่อเห็นวา่หลักฐานถูกต้อง
แล้ว  
(2.4) รับรองความถูกต้องในจำนวนหนว่ยลงทุนที่เพ่ิมขึน้จากการออกหนว่ยลงทนุให้กับผู้ส่ังซื้อหนว่ยลงทนุหรือผู้
ถือหน่วยลงทุน ตามจำนวนเงินที่บริษัทจัดการโอนเขา้บัญชีส่ังซื้อหนว่ยลงทุนของกองทุนและจำนวนหนว่ยลงทนุ
ที่ถูกยกเลิกจากการขายคนืของ ผู้ถือหน่วยลงทนุในแต่ละวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามคำส่ังของบริษทั
จัดการ  
(2.5) ให้ความเห็นชอบแก่บรษัิทจัดการในการที่บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคนืหนว่ยลงทุนแก่
ผู้ถือหนว่ยลงทุนทีไ่ด้มคีำส่ังขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเนื่องจากมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถ จำหนา่ย จ่าย 
โอนหลักทรพัย์หรือทรัพย์สิน ของกองทุนได้อยา่งสมเหตุสมผล  
(2.6) ให้ความเห็นชอบแก่บรษัิทจัดการในการที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำส่ังซื้อ
หรือคำส่ังขายคืนหนว่ยลงทนุที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคำส่ังซื้อหรือคำส่ังขายคนืหนว่ยลงทุน หากเห็นว่ามีเหตุ
จำเป็นทำให้ไม่สามารถ จำหน่าย จา่ย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่
สามารถคำนวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดเพ่ือคุม้ครอง
ประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทนุ  
(2.7) ให้ความเห็นชอบแก่บรษัิทจัดการในกรณทีี่บริษัทจดัการชำระค่าขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รือ
ทรัพย์สินอืน่แทนเงิน ในกรณทีี่กองทุนไม่สามารถชำระเงินค่าขายคนืหนว่ยลงทุนให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนได ้และผู้
ถือหน่วยลงทุนที่ส่ังขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่าขายคนืหนว่ยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน่
แทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่สมาคมกำหนด  
(2.8) ให้ความเห็นชอบราคาที่เป็นธรรมของหลักทรัพย์หรอืทรัพย์สินของกองทุนในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถ
แสดงให้เหน็วา่การคำนวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทุนตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมไม่เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในขณะคำนวณมลูค่าดังกล่าว  
(2.9) ให้ความเห็นชอบแก่บรษัิทจัดการในการรับชำระหนี้เพ่ือกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่นทีม่ิใช่หลักประกันแทนการ
ชำระหนี้ด้วยเงินโอนตามตราสารแห่งหนี ้ 
(2.10) ให้ความเห็นเก่ียวกับการจัดการกองทนุของบริษทัจัดการ เพ่ือประกอบกับข้อมลูอ่ืนๆ ที่บริษัทจัดการเป็นผู้
จัดหาในการจดัทำรายงานดังนี้  
1) รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับตั้งแต่
วันถัดจากวนัส้ินรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว  
2) รายงานทุกรอบปีบัญชี โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วนั นับแตว่ันส้ินปีบัญชีนัน้  
(2.11) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลคา่ทรัพย์สินสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทนุ ราคารับซื้อคนื และราคาขาย
หน่วยลงทนุของกองทุน และการคำนวณหน่วยลงทนุที่เพ่ิมขึ้นจากการออกหนว่ยลงทนุให้ผู้ส่ังซื้อหนว่ยลงทุน 
และจำนวนหนว่ยลงทุนที่ลดลงจากการขายคนืหนว่ยลงทนุของผู้ถือหนว่ยลงทนุ ที่บรษัิทจัดการได้คำนวณไว ้
และส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชนร์ับรอง เมื่อเห็นวา่ถูกต้องแล้ว  
(2.12) จา่ยเงินจากบัญชีของกองทุนในเวลาที่กำหนดตามคำส่ังของบริษัทจัดการ  
(2.13) แจ้งและรายงานให้บรษัิทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธใินการเขา้ประชุมผูถื้อหุ้น รับเงินปันผล และ
รับดอกเบ้ีย การจองหุ้นเพ่ิมทนุ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น และการเปลี่ยนแปลงอ่ืนใดทีม่ีผลต่อการถือครอง
หลักทรัพย์ของกองทุนโดยทนัทีทีผู่้ดูแลผลประโยชน์ได้รบัข่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย ์ 
(2.14) จัดทำรายงาน และบัญชี ดังต่อไปนี้ และส่งให้แก่บริษัทจัดการ  
1) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดำเนินการตามคำส่ังของบริษัทจัดการเก่ียวกับการรับและจำหน่าย
หลักทรัพย์ การรับเงินปันผล ดอกเบ้ีย และอ่ืนๆ  
2) จัดทำบัญชี และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว ้ 
3) จัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทนุ และรบัรองความถูกต้อง  
4) จัดทำงบกระทบยอดสำหรบับัญชีเงินฝากของกองทุนทีอ่ยู่ภายใต้การดแูลของผู้ดูแลผลประโยชน์  
5) จัดทำรายงานเก่ียวกับเงินโอน และรายละเอียดการคำนวณมลูค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรพัย์สินสุทธิ และมูลค่า
หน่วยลงทนุของกองทุน  
(2.15) แจ้งให้บริษทัจัดการทราบในกรณทีี่บริษัทจัดการมไิด้ปฏิบัติตามกฎหมายวา่ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลัก 
ทรัพย ์รวมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกลา่วจนก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อกองทนุ  
(2.16) จัดทำรายงานเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีบริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำ
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหนา้ทีต่ามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 5 วันนับแตว่ันทีผู่้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณด์ังกล่าว  



(2.17) ดูแลและตรวจสอบสมดุบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนตามที่เหน็สมควร ทั้งนี้จะต้องไม่เขา้มามี
อำนาจต่อการตัดสินใจและการดำเนินงานของบริษัทจัดการ  
(2.18) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษทัจัดการปฏิบัตติามหนา้ที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษทัจัดการ ทั้งนี ้เพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคำส่ังจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำหรับค่าใช้จา่ยในการฟ้องร้องบังคับคดีเพ่ือประโยชนข์องผู้ถือหนว่ยลงทุนใน
กองทุนให้เรียกร้องจากทรัพยสิ์นของกองทุนรวม  
(2.19) ในกรณทีี่มีการเลิกโครงการ หน้าที่ผูดู้แลผลประโยชน์จะส้ินสุดเมื่อผู้ชำระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทนุ
กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาทีก่ารชำระบัญชียังไม่ส้ินสุดผู้ดแูลผลประโยชน์จะรับฝาก
ทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทนุ  
(2.20) ในกรณทีี่ผูดู้แลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ผู้ดูแลผลประโยชน์นัน้ต้องทำหน้าที่
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุต่อไปอย่างสมบูรณจ์นกว่าการจดัการโอนทรัพย์สิน และเอกสารหลักฐานทั้งหมด
ของกองทุนนัน้ ตลอดจนการดำเนนิการอื่นใดที่จำเป็นเพ่ือให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดย
เรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จส้ินและผูดู้แลผลประโยชนร์ายใหม่สามารถทำหนา้ที่ได้ทันที 
เว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายจะมีคำส่ังเป็นอย่างอ่ืน  
(2.21) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินคา่ขายคนืหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานในเรือ่งดังกล่าวพร้อมทั้งแสดง
เหตุผล และหลักฐานที่ได้ใหค้วามเหน็ชอบหรือที่ได้ให้การรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคาจากผูดู้แลผลประโยชนใ์ห้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน  
(2.22) ทำการรับรองในกรณทีี่ราคาหนว่ยลงทนุไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื่องจากจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ เช่น จากราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพยห์รือศูนยซ์ื้อขายหลักทรพัย์
ไม่ถูกต้อง  
(2.23) รับรองข้อมูลการแก้ไขราคาหนว่ยลงทนุย้อนหลัง รวมถึงการชดเชยราคากรณคีำนวณหน่วยลงทนุไม่
ถูกต้อง  
(2.24) กรณีการชำระบัญชีกองทุน ผู้ดูแลผลประโยชนจ์ะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุตามมลูค่า
ทรัพย์สินคงเหลือทีผู่้ชำระบัญชีระบุ รวมถึงการรับฝากทรพัย์สินจนกว่าการชำระบัญชีจะเสร็จส้ิน  
(2.25) จดทะเบียนทรัพย์สินหรือหลักทรัพยท์ี่ต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน หรือผู้ออกหลักทรัพยแ์ล้วแต่กรณ ี 
(2.26) จัดทำบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว ้รวมทั้งจัดทำบญัชีแสดงการรับ
จ่ายของกองทุนดว้ย  
(2.27) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวธิกีารที่พระราชบัญญัตหิลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย ์
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงาน ประกาศไว้โดยเคร่งครัด  
(2.28) ดำเนินการอืน่ๆ ตามทีก่ำหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน ์ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายวา่ด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ หรือประกาศของสำนักงาน หรือ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษา
ประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทนุ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน ์ผู้ดแูลผลประโยชน์รายเดิมมีหนา้ที่
ดำเนนิการตามทีจ่ำเป็นเพ่ือให้ผู้ดูแลผลประโยชนร์ายใหมส่ามารถปฏิบัตหินา้ที่ต่อไปได ้ซึ่งการดำเนนิการ
ดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพ่ือรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของส่ิงที่ส่งมอบใหผู้้ดูแล
ผลประโยชน์รายใหมห่ากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน ์
 
ในกรณีทีผู่้ดูแลผลประโยชนก์ระทำการ งดเวน้กระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัตหินา้ที ่ในการดูแลรักษาประโยชน์
ของผู้ถือหนว่ยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธติามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพ่ือประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได ้
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทนุรวมและผู้ถือหนว่ยลงทนุ ไมว่่า
การกระทำนัน้จะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อ่ืน เว้นแต่เป็นการเรียก
ค่าตอบแทนในการทำหนา้ที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน ์หรือเป็นการดำเนนิการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผย
ข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบก่อนอยา่งเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกลา่วมิได้แสดง
การคัดคา้น 
 



ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมตขิองผู้ถือหน่วยลงทนุ หากบริษทัจัดการกองทนุรวมไม่ดำเนนิการขอมติ 
ให้ผูดู้แลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนนิการตามที่จำเป็นเพ่ือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้  
 
เง่ือนไขการเปลี่ยนผู้ดแูลผลประโยชน ์:  

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน ์ภายใต้เง่ือนไขสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อเกิดกรณใีด
กรณีหนึ่งหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ โดยไดร้ับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดแูลผลประโยชนม์ีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์โดยบอก
กล่าวให้อีกฝา่ยหนึ่งทราบลว่งหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน  
(2) ในกรณทีี่บริษัทจัดการหรอืผู้ดูแลผลประโยชนฝ์่ายใดฝา่ยหนึ่งไม่ปฏิบัติตามหนา้ที่และความรับผิดชอบที่ได้
ตกลงไว ้ผู้ดแูลผลประโยชนห์รือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน ์โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝา่ยหนึ่งทราบล่วงหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 30 วัน  
(3) ในกรณทีี่มีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในการจัดการโครงการกองทนุรวม หรือมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
ว่าดว้ยหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมาย
อ่ืนใดในส่วนที่เก่ียวข้องกับการดำเนนิงานของกองทุนรวมอันจะมผีลให้บริษัทจดัการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่
สามารถตกลงทีจ่ะแก้ไขเปลีย่นแปลงสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือประกาศ
ดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกลา่ว มผีลให้เป็นการเพ่ิมภาระหนา้ที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหนา้ทีด่ังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ได ้โดยบอกกลา่วให้บริษัทจัดการทราบลว่งหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไมน่้อยกว่า 90 วัน  
(4) ในกรณทีี่ผู้ถือหนว่ยลงทนุให้ความเหน็ชอบมมีติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจำนวนหนว่ยลงทุนรวมกันเกินกึ่ง
หนึ่งของจำนวนหนว่ยลงทนุที่จำหนา่ยไดแ้ล้วทั้งหมดของกองทุนเรียกร้องใหม้ีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแล
ผลประโยชน์โดยบริษทัจัดการจะบอกกล่าวใหผู้้ดูแลผลประโยชน์ทราบลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่
น้อยกวา่ 90 วนั  
(5) ในกรณทีี่ผูดู้แลผลประโยชน์มีคณุสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ย
คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุรวม บริษทัจดัการจะดำเนนิการใหผู้้ดแูลผลประโยชน์จดัการแก้ไข
คุณสมบัติให้ถูกต้องภายใน 15 วนันับแต่วนัที่บริษทัจัดการทราบเหตุดังกล่าว และจะแจง้การแก้ไขดังกล่าวให้
สำนักงานทราบภายใน 3 วนัทำการนับแต่วนัที่ไดแ้ก้ไขเสร็จส้ิน  
ในกรณีทีผู่้ดูแลผลประโยชนม์ิได้ทำการแก้ไขคุณสมบัติให้ถูกต้องภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษัท
จัดการจะดำเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับ
แต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว และเมื่อได้รับอนญุาตจากสำนักงานแล้วบริษัทจดัการจะแต่งตั้งผู้ดแูล
ผลประโยชน์รายใหมแ่ทนโดยพลัน ทั้งนี้เว้นแต่สำนักงานมีคำส่ังเป็นอย่างอ่ืน  
(6) ในกรณทีี่ผูดู้แลผลประโยชน์นำข้อมลูต่างๆ ที่เก่ียวกับการจดัการกองทุนรวม หรือข้อมูลอ่ืนที่เก่ียวข้องไป
เปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อความเสียหายต่อกองทุนรวมหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูดู้แล
ผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได ้ทั้งนี้การบอกเลิกสัญญา
จะต้องบอกกล่าวลว่งหนา้ไมน่้อยกวา่ 15 วนั  
กรณีทีม่ีเหตุต้องเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทำให้การเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ส้ินสุดลง ใหผู้้ดแูล
ผลประโยชน์จัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทนุรวมให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่
หรือตามคำส่ังของบริษัทจัดการหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น
เพ่ือให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรยีบร้อยภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากการเป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ส้ินสุดลง  
 
ในกรณีผู้ดแูลผลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทนุรวมหรอืผู้ถือหนว่ยลงทนุทีไ่ม่
เข้าข้อยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีทีม่ีนยัสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ใหบ้ริษัทจัดการกองทนุรวม
มีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได ้ 
 
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :  

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธนิ แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศัพท ์0-2299-2186 โทรสาร 02 242 3497 และ 02 242 3679  



3. ผูส้อบบัญชี :  

ชื่อ : นาย อนุสรณ ์เกียรติกังวาฬไกล  
ที่อยู่ : บริษทั เอเอสว ีแอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด  
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท ์0 2294 8504 , 0 2294 8587 โทรสาร 0 2294 2345  

ชื่อ : นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล  
ที่อยู่ : บริษทั เอเอสว ีแอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด  
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท ์0 2294 8504 , 0 2294 8587 โทรสาร 0 2294 2345  

ชื่อ : นาย สาธิต เกียรติกังวาฬไกล  
ที่อยู่ : บริษทั เอเอสว ีแอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด  
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท ์0 2294 8504 , 0 2294 8587 โทรสาร 0 2294 2345  

ชื่อ : นาย ประสิทธิ์พร เกษามา  
ที่อยู่ :  

บริษัท เอเอสว ีแอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด  
เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท ์0 2294 8504 , 0 2294 8587 โทรสาร 0 2294 2345 

หรือบุคคลอ่ืนใดทีไ่ด้รับความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกลต.ทราบ 

สิทธ ิหนา้ที ่และความรับผิดชอบ :  

(1) สิทธิในการได้รับคา่ตอบแทนจากการทำหน้าทีผู่้สอบบัญชี  
(2) ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีทีร่ับรองทัว่ไป  
(3) แสดงความเหน็ต่องบการเงินจากผลการตรวจสอบโดยถูกต้องตามทีค่วรในสาระสำคญัตามหลักการบัญชีที่
รับรองทัว่ไป  
 
4. นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ :  

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยจ์ัดการกองทุนแลนด ์แอนด ์เฮ้าส์ จำกัด  
ที่อยู่ : เลขที่ 11 อาคารควิเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14  
ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท ์0 2286 3484 , 0 2679 2155 โทรสาร 0 2286 3585 , 0 2679 2150  
 

 

 



5. ผู้จัดจำหนา่ย :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธ ิหนา้ที ่และความรับผิดชอบ :  

 
6. ผูส้นับสนนุการขายหรอืรับซือ้คนื :  

ชื่อ : ธนาคารแลนด ์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : เลขที่ 1 อาคารควิเฮ้าส์ ลุมพนิี ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท ์(02)359-0000 ต่อ 4701 - 8 และสาขาต่างๆ ทัว่ประเทศ  

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย ์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ :  

เลขที่ 11 อาคารควิเฮ้าส์ สาทร ชั้น M ถนนสาทรใต ้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท ์(02) 352-5134 โทรสาร (02) 352-5100  
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื้อคืนหนว่ยลงทนุที่ได้รับแต่งตั้ง (ถ้าม)ี 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพ่ิมเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนนุการขายหรือรับ
ซื้อคืนในภายหลัง โดยบริษทัจัดการจะเปิดเผยรายชื่อผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืนเพ่ิมเติม ผู้สนับสนนุการขาย
หรือรับซื้อคืนดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่สำนักงานได้ให้ความเหน็ชอบเพ่ือทำหนา้ที่เป็น
ผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน โดยผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืนทีไ่ด้รบัการแต่งตั้งจะต้อง
ปฏิบัติงานไดภ้ายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื้อคนืที่ปฏิบัติหนา้ทีอ่ยู่ก่อนแล้ว 

สิทธ ิหนา้ที ่และความรับผิดชอบ :  

(1) สิทธิของผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืน  
(1.1) ได้รับค่าธรรมเนียม ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื  
(1.2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืนตามเง่ือนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง
ผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืน  
(2) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื้อคนื  
(2.1) ใหจ้ัดวางเอกสารเผยแพร่ ณ สำนักงานใหญ่และสาขา (ถ้าม)ี ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืเก่ียวกับ
กองทุน รวมทั้งดำเนนิการด้วยความร่วมมือของบริษัทจดัการในการเผยแพรมู่ลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหนว่ย
ลงทุน ราคารับซื้อคนืหน่วยลงทุน รวมทั้งข้อมูลและเอกสารอันจำเป็น  
(2.2) แจกจา่ยหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคญัทีผู่้ลงทนุควรทราบ ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคำส่ังซื้อ
หน่วยลงทนุ ใบคำส่ังขายคนืหน่วยลงทนุ หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับหนว่ยลงทุนที่จำหน่าย หรือ
เอกสารอื่นๆที่เก่ียวข้องกับกองทุน  
(2.3) รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารที่ใชใ้นการซือ้หรือขายคนืหนว่ยลงทุน
และเอกสารอื่นๆที่เก่ียวข้อง  
(2.4) ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาท ิบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ ว่าตรงกับชื่อของผู้ถือหนว่ยลงทุนของ
กองทุนในการทำธุรกรรมกับกองทุน  
(2.5) รับชำระเงินคา่ซื้อหนว่ยลงทุน หรือชำระเงินค่าขายคนืหนว่ยลงทุนให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุน ทั้งนี้ ตามเง่ือนไข
ที่ระบุในโครงการ  
(2.6) ยืนยันการซื้อหรือขายคนืหนว่ยลงทุน ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธใินหนว่ยลงทนุ/ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกำกับภาษี และเอกสารอื่นใดที่เก่ียวข้อง  



(2.7) คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทนุให้แก่ผูซ้ื้อที่ไม่ไดร้ับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขที่ระบุไวใ้นโครงการ
จัดการกองทุนรวม  
(2.8) ให้ความร่วมมือกับบริษทัจัดการในการแจ้งหรือติดตอ่กับผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหนว่ยลงทุนเมื่อมี
ความจำเป็นทีจ่ะต้องแจ้งหรือติดต่อเก่ียวกับสิทธิประโยชนข์องผู้ส่ังซื้อหนว่ยลงทนุ หรือผู้ถือหนว่ยลงทุน หรือเมื่อ
มีเหตุจำเป็นอืน่ใด  
(2.9) ทำการอืน่ใดที่เก่ียวข้องกับหน้าทีด่ังกล่าวขา้งต้น  
(2.10) ดำเนินการอืน่ๆ ตามทีก่ำหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื ตลอดจนหนา้ที่และ
ความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืตามหลักเกณฑ์ และวธิีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายที่
เก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด  
 
7. ผูด้แูลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธ ิหนา้ที ่และความรับผิดชอบ :  

 
8. ผูล้งทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไมไ่ด้เปน็ผูด้แูลสภาพ
คล่อง) :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธ ิหนา้ที ่และความรับผิดชอบ :  

 
9. ที่ปรกึษา :  
 
9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  
 
สิทธ ิหนา้ที ่และความรับผิดชอบ :  

 
หมายเหต ุ(ที่ปรึกษาการลงทนุ) :  

 
9.2.ที่ปรึกษากองทุน :  

 
สิทธ ิหนา้ที ่และความรับผิดชอบ :  

 
หมายเหต ุ(ที่ปรึกษากองทุน) :  

 



10. ผู้ประกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) :  
 
ไม่ม ี
 
11. ผู้รับมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทนุ (Outsource) :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธ ิหนา้ที ่และความรับผิดชอบ :  

 
หมายเหต ุ(ผูร้ับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :  

 
12. คณะตัวแทนผู้ถอืหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  

 
สิทธ ิหนา้ที ่และความรับผิดชอบ :  

 
13. สทิธิหน้าที่และความรบัผิดชอบของผูถ้ือหน่วยลงทุน :  
 
13.1. สิทธใินการขายคนืหน่วยลงทุน :  

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไวใ้นโครงการ หัวข้อ “การรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน”  
 
13.2. สิทธใินการรับเงินปันผล :  

กองทุนมนีโยบายจา่ยเงินปันผล  
ท้ังนี้ เป็นไปตาม หลักเกณฑแ์ละวิธีการที่กำหนดไว้ในหนงัสือชี้ชวน  
 
13.3. สิทธใินการโอนหนว่ยลงทุน :  

ผู้ถือหนว่ยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทนุได้ตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่บริษัทจัดการกำหนด  
 
13.4. ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :  

การโอนหนว่ยลงทนุต้องไม่ทำให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรือกลุม่บุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำกัดการถือ
หน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนวา่ด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหนา้ที่ของบรษัิทจัดการ  
 
13.5. สิทธใินการลงมติเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวธิีจัดการ :  

การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือแก้ไขวธิกีารจัดการจะต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือ
หน่วยลงทนุซึ่งคดิตามจำนวนหน่วยลงทนุรวมกันเกินกึ่งหนึง่ของจำนวนหนว่ยลงทุนทีจ่ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
โครงการจัดการกองทุนรวม  
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุม่บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทนุเกินกวา่หนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทนุที่จำหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน (Omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุม่บุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งใน
สามของจำนวนหนว่ยลงทุนทีจ่ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด  



ทั้งนี้ในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการลงทุนหรือแก้ไขวธิีการจดัการ บริษทัจัดการ
จะดำเนนิการตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่กำหนดไว้ในหนงัสือชี้ชวนโครงการ  
 
13.6. สิทธใินการไดร้ับเงินคนืเมื่อเลิกโครงการ :  

ผู้ถือหนว่ยลงทุนมีสิทธทิี่จะได้รับเงินคืน และ/หรือ ได้รับทรัพย์สินอื่นแทนเงิน เมื่อบริษทัจัดการเลิกกองทุนรวม  
โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชีตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการตามที่กำหนดไวใ้นหนังสือชี้ชวน  
 
13.7. สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ :  

 
13.8. อ่ืน ๆ :  

13.7.1 สิทธิในการจำนำหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนำหน่วยลงทุนไปจำนำได้ตามกฎหมาย  

13.7.2 สิทธิในการได้รับชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน แทนเงินได้ ในกรณีท่ีกองทุน

ไม่สามารถชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามท่ีกำหนดในเรื่อง “การชำระค่ารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน”  

13.7.3 สิทธิในการเปล่ียนแปลงข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลท่ีได้แจ้งไว้เมื่อเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อเปิดบัญชี
กองทุน ต้องกรอกใบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหน่วย และยื่นให้แก่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนเพื่อแก้ไขข้อมูล โดย 

ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องยื่นเอกสารประกอบ (ถ้ามี) เพื่อให้นายทะเบียนดำเนินการแก้ไขข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

หรือบัญชีกองทุนต่อไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมท่ีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกำหนดในใบคำขอ
แก้ไขข้อมูลผู้ถือหน่วย  

13.7.4 สิทธิในการได้รับประโยชน์ต่างๆ ท่ีกองทุนจัดไว้ให้สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับข้อมูลเก่ียวกับกองทุน เช่น รายงานประจำปี รายงานทุกรอบ 6 เดือน  

13.8. อื่น ๆ :  

 
ผู้ถือหนว่ยลงทุนมีความรับผดิจำกัดเพียงไม่เกินค่าหนว่ยลงทุนทีย่ังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ 
 
การทีผู่้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรอืลงทุนในหนว่ยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไมว่่าในทอด
ใด ๆ ให้ถือวา่ผู้ถือหนว่ยลงทนุดังกล่าวยอมรับทีจ่ะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ 
 
ผู้ถือหนว่ยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทนุรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงินทนุได้ไม่เกินไปกว่า
ส่วนของทนุของกองทนุรวมทีต่นถือ ทั้งนี้ ในกรณีทีม่ีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธใินการไดร้ับประโยชน์
ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหนว่ยลงทนุแต่ละชนดิต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ 
ด้วย  
 



14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทุน :  
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทุน 
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
 
14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนว่ยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิเปลีย่นรปูแบบของเอกสารแสดงสิทธใินหน่วยลงทุนจากหนังสือ
รับรองสิทธิในหนว่ยลงทนุ เป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธใินหน่วยลงทุน (Fund book) หรือรปูแบบอ่ืนที่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.อนุญาต หรือเห็นชอบได้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 5 วันทำการ  
ณ ทีท่ำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนว่ยลงทนุ  
โครงการจัดการจะใชร้ะบบไรใ้บหนว่ยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดัการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วย
ลงทุนทำการบันทึกชื่อผู้ส่ังซือ้หน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหนว่ยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดใน 
“ใบคำขอเปิดบัญชีกองทนุ” และ “ใบคำส่ังซื้อหน่วยลงทนุ” เมื่อผู้ส่ังซื้อหนว่ยลงทุนได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วย
ลงทุนครบถ้วนแลว้  
ในกรณีที่มผีู้ถือหน่วยลงทุน 2 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้น 
เป็นผู้ใช้สิทธใินฐานะผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทนุหรือผู้ถือหน่วยลงทุน  
14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ  
นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออก “หนังสือรับรองสิทธใินหนว่ยลงทนุ/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี” ทุกครั้งทีม่ีการ
ส่ังซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทนุ เพ่ือเป็นการยืนยนัจำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุน และจะจัดส่งหนังสือ
รับรองสิทธิในหนว่ยลงทนุ/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุภายใน 15 วันทำการนับแต่วนัทำ
การถัดจากวนัที่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 7 วันทำการนับแต่วนัถัดจากวันคำนวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธ ิมูลค่าหนว่ยลงทุน และราคาหนว่ยลงทนุ ในช่วงการขายและรับซื้อคนืหนว่ยลงทนุภายหลังการ
เสนอขายครั้งแรก อนึ่งเอกสารหลักฐานตา่งๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย ์หรือใหผู้้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนื
เป็นผูม้อบให้แลว้แต่กรณ ี 
14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธใินหนว่ยลงทุน  
1) หากผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ขอรับเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในรปูแบบสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน บริษัทจดัการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ตามที่บริษัทจดัการกำหนด) จะออกสมุด
บัญชีแสดงสิทธใินหน่วยลงทนุ ให้แก่ผู้ส่ังซื้อหนว่ยลงทนุภายในวนัเดียวกันกับทีไ่ด้รับคำขอเปิดบัญชีกองทุน 
และ/หรือคำส่ังซื้อหนว่ยลงทนุ และผู้ส่ังซื้อได้ชำระเงินคา่ซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว  
2) นายทะเบียนหนว่ยลงทุนจะจดแจ้งชื่อผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทนุเป็นผู้ถือหนว่ยลงทนุในสมุดทะเบียนผู้ถือหนว่ย
ลงทุนต่อเมื่อบริษัทจัดการไดร้ับชำระเงินค่าจองซื้อหนว่ยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้ส่ังซื้อหนว่ยลงทุนนั้นได้รับ
การจัดสรรหนว่ยลงทนุจากบรษัิทจัดการเรียบร้อยแล้ว  
3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ทีจ่ะต้องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทุน มาให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนนุ
การขายหรือรับซื้อคนื (ตามทีบ่ริษัทจัดการกำหนด) บันทึกรายการซื้อขายหนว่ยลงทนุให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำสมดุบัญชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ มาบันทึกรายการใหเ้ป็นปัจจุบันได้ตั้งแตว่ัน
ทำการถัดจากวนั 
ทำรายการซื้อขายหนว่ยลงทนุ หรือตามที่บริษัทจดัการกำหนด โดยรายการที่ปรากฎในสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุจะถือวา่ถูกต้อง เมื่อรายการดังกล่าวตรงกันกับข้อมูลที่บันทึกไว้ในระบบนายทะเบียนหน่วยลงทุน  
อย่างไรก็ตาม หากสมุดบัญชีแสดงสิทธิไม่ได้ถูกบันทึกให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอาข้อมูลทีบั่นทึกไวใ้นระบบนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นรายการที่เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง  
4) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ตอ้งปฏิบัติตามข้อกำหนด และเง่ือนไขที่เก่ียวข้องกับสมดุบัญชีแสดงสิทธใินหนว่ย
ลงทุน ตามที่บริษทัจัดการกำหนด  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตใหผู้้ถือหนว่ยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงการรับสมดุบัญชีแสดงสิทธใินหนว่ย
ลงทุน เป็นหนังสือรับรองสิทธิในหนว่ยลงทุนภายหลังไดห้รือไม่ก็ได้ โดยให้เป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัท
จัดการ  
นายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะดำเนินการใหม้ีการออกและจัดส่ง “รายงานการถือหนว่ยลงทุน” ให้แก่ผู้ถือหนว่ย
ลงทุนทีม่ีชื่อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทนุ ณ วนัทำการสุดท้ายของเดือนมถุินายน และเดือน
ธันวาคม ทางไปรษณีย์ หรือทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตามความประสงค์ของผู้ถือหนว่ยลงทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ที่ไม่ได้มีการจดัส่งรายงานการถือหนว่ยลงทนุ ใหผู้้ถือหนว่ยลงทุนใช้สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทุน ซึ่งได้รับ



การปรับปรุงรายการให้เป็นปัจจุบันแทนรายงานการถือหน่วยลงทุนได้  
นายทะเบียนหนว่ยลงทนุและ/หรือบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทนุเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง  
ในกรณีทีบั่ญชีกองทนุของผู้ถือหน่วยลงทุนไมม่ีมลูค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไมม่ีการติดต่อขอใช้บริการ
เป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธทิี่จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไมต่้องแจ้งใหผู้้ถือหนว่ย
ลงทุนทราบลว่งหน้าไม่วา่ดว้ยเหตุใดๆ  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีการจดัการกองทนุรวมเก่ียวกับ
การเปลี่ยนแปลงวนั เวลาทำการขายหรือรับซื้อคนืหนว่ยลงทุน และวธิีปฏิบัตทิี่เก่ียวข้อง โดยถือวา่ไดร้ับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทั้งนี ้จะต้องไดร้ับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิออกเอกสารแสดงสิทธิในหนว่ยลงทุนให้แก่ผู้ถือหนว่ยในรูปแบบหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทนุ หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทุน และ/หรือรูปแบบอ่ืนใดที่จะมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ
เพ่ิมเติมในอนาคต เพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่านั้น ตามความประสงค์ของผู้ถือหนว่ยลงทุน  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขในการออกและส่งมอบเอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนในอนาคตได้ โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ และบริษัทจดัการจะปิดประกาศให้
ทราบลว่งหน้าไมน่้อยกวา่ 5 วันทำการ ณ ที่ทำการทุกแหง่ของบริษัทจัดการ และ/หรือสถานที่ติดต่อของ
ผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน  
 
บริษัทจัดการกองทนุรวมจะจดัทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุน เพ่ือใหผู้้ถือหนว่ย
ลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบรษัิทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอ่ืนได ้
 
ในกรณีทีผู่้ถือหนว่ยลงทนุจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหนว่ยลงทนุมอบ
ให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุ  
 
15. กำหนดเวลา วิธกีาร และขอ้จำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน :  

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทนุรวมพิจารณาใหม้ีการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมใด ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกับการจ่ายเงินปันผล วนัปิดทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทนุเพ่ือการจา่ยเงินปันผล และอัตราเงินปันผลของกองทุน
รวมดังกล่าว ด้วยวธิีการที่เหมาะสมดังต่อไปนี้  
(1) เปิดเผยข้อมูลในลักษณะที่ผู้ลงทนุทัว่ไปสามารถทราบได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน  
(2) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน ์และผู้ถือหนว่ยลงทนุทีม่ีชื่ออยูใ่นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที่
ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อไดร้ับการร้องขอ  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีอ่าจจา่ยเงินปันผลใหผู้้ถือหนว่ยลงทนุ ด้วยวธิีการที่ตา่งกันสำหรับหน่วยลงทนุที่ขาย
ในชว่งเวลาที่ตา่งกันได ้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนกังาน ก.ล.ต. ก่อนดำเนนิการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ง 
และจะถือปฏิบัติเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด  
ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทนุไมใ่ช้สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรยีกร้องตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรษัิทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพ่ือการอ่ืนใด นอกจากเพ่ือ
ประโยชน์ของหนว่ยลงทนุของกองทุนเปิดนั้น  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไมจ่่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน เวน้แต่เป็น
กรณีที่ไดร้ับยกเว้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน วา่ด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจำกัดการถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ โดยบริษทัจัดการจะจัดทำบัญชีและแยกเงินที่ไม่อาจจ่ายเป็น
เงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม และไม่นำเงินดังกลา่วมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายไดข้องแผ่นดนิ  
 
ข้อจำกัดในการจา่ยเงินปันผล  
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จา่ยเงินปันผลใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในสว่นที่เกินข้อจำกัดการถือหนว่ยลงทุน 
เว้นแต่เป็นกรณทีี่ไดร้ับยกเวน้ ทั้งนี ้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับข้อจำกัด
การถือหนว่ยลงทุนในกองทนุรวมและหนา้ทีข่องบริษัทจัดการ  
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำบัญชีและแยกเงินที่ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม และไม่นำเงินดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทนุรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้
เป็นรายได้ของแผน่ดิน  
 



16. วธิีการชำระเงนิหรือทรัพยส์ินอื่นให้แก่ผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

หากมีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณว์า่ผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลูกหนี้ตามสิทธิเรยีกร้องของกองทุนรวมจะ
ไม่สามารถชำระหนีไ้ด้ บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วยทรพัย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพ่ือ
กองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวธิีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีทีผู่้
ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ ดังนี้  
16.1 กรณีที่บริษัทจัดการไดบั้นทึกมูลคา่ตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์  
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรยีกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทนุทุกรายทีม่ีชื่ออยูใ่น
ทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทนุ ณ วันที่บริษัทจัดการได้บันทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็นผูม้ี
สิทธิในเงินได้สุทธจิากทรัพยสิ์นที่ได้จากการรับชำระหนี ้ 
16.1.2 เมื่อไดร้ับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจดัการจะไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที่ไดจ้ากการรับชำระหนี้ มารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนรวม และจะจำหน่ายทรัพย์สินที่
ได้จากการรับชำระหนีใ้นโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทนุเป็นสำคญั 
เว้นแต่กรณีทีผู่้ถือหน่วยลงทนุที่มีสิทธใินเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินทีไ่ด้จากการรับชำระหนี้ตกลงรับชำระหนี้ด้วย
ทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่สมาคมบริษัทจดัการลงทุนกำหนดโดยไดร้ับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ในระหวา่งที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหนา่ยทรัพย์สินทีไ่ด้จากการรับชำระหนี ้บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินนัน้ได้ และในกรณีทีม่ีค่าใช้จา่ยในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงิน
สำรอง รายได้หรือผลประโยชน์ที่ไดจ้ากการบรหิารทรัพย์สินนั้น  
16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธจิากทรัพย์สินที่ไดจ้ากการรับชำระหนี้ดว้ยทรัพย์สินอืน่ในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการ จะ
เฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ไดจ้ากการรับชำระหนี้คนืให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีสิทธใินเงินได้สุทธนิั้นภายใน 
45 วันนับตั้งแตว่ันถัดจากวนัที่มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทำการนับตั้งแตว่นัถัดจากวนัที่บริษัทจัดการได้เฉลีย่เงินคืน เวน้แต่สำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอยา่งอ่ืน  
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรยีกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎวา่กองทุนรวมไดร้ับ
ชำระหนี้ตามตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 
โดยอนุโลม  
16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  
16.2.1 ก่อนการรับชำระหนี้ดว้ยทรัพย์สินอืน่ทีม่ิใช่หลักประกันในแต่ละครั้ง บริษัทจดัการจะต้องได้รับ  
ความเหน็ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติเสียงขา้งมากซึง่คิดตามจำนวนหน่วยลงทนุรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จำนวนหนว่ยลงทุนทีจ่ำหนา่ยได้แล้วทั้งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน ์โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเหน็พร้อมเหตุผลว่าในขณะนั้นการรับชำระหนีด้้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหนว่ยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไวซ้ึ่งตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้น  
ในการขอความเหน็ชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษทัจัดการจะระบุ
รายละเอียดเก่ียวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้จากการรับชำระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จา่ย 
พร้อมเหตผุลและความจำเป็นในการรับชำระหนี้  
16.2.2 เมื่อไดร้ับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจดัการจะนำทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคำนวณ มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนรวมโดยจะกำหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพ่ือใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยไดร้ับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี ้ 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได ้บริษทัจัดการอาจมไีวซ้ึ่งทรัพย์สิน
ดังกล่าวต่อไปเพ่ือเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวมก็ได ้ 
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได ้บริษัทจัดการจะจำหน่ายทรัพย์สิน
ดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทุนเป็นสำคัญ และในระหว่างที่
บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกลา่ว บริษทัจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกลา่ว  
ในกรณีที่มคี่าใช้จา่ยในการบรหิารทรัพย์สิน บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทนุรวม  
16.3 ในกรณทีี่มีพฤติการณว์า่ผู้ออกตราสารแห่งหนี ้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรยีกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้บริษทั
จัดการกองทุนรวมจะดำเนินการให้ผู้ถือหนว่ยทุกรายที่มชีื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทนุ ณวนัที่มีพฤติการณว์่าผู้
ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้เป็นผูม้ีสิทธใินเงินได้สุทธิจากทรัพย์สิน
อ่ืนที่ได้จากการรับชำระหนี้ก็ได้  



ทั้งนี้ ในการดำเนนิการดังกล่าว บริษัทไม่ต้องนำตราสารแหง่หนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคำนวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนรวม  
เง่ือนไขเพ่ิมเติม :  
ในการเฉลีย่เงินคนืแต่ละครั้งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตุผลแสดงให้เหน็วา่เงินได้สุทธิจาก ทรัพย์สิน
ที่ได้จากการรับชำระหนี้ไมคุ่้มกับภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลีย่เงินคืนให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุบริษัทจดัการอาจนำเงิน
ได้สุทธิดังกลา่วไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุจะคุ้มกับภาระค่าใชจ้่ายก็ได ้
ทั้งนี้ หากได้มีการจำหนา่ยทรพัย์สินที่ไดจ้ากการรับชำระหนี้จนครบถ้วนแล้วและปรากฏว่าเงินได้สุทธินัน้ไม่คุ้มกับ
ภาระค่าใช้จา่ยในการเฉลีย่เงินคืน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกลา่วมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมก็ได ้ 
 
การชำระเงินหรือทรัพย์สินอืน่ให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุ บริษทัจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุที่
ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่านัน้  
 
17. การจัดทำทะเบยีนหนว่ยลงทนุ การโอนหน่วยลงทนุ และข้อจำกดัในการโอนหน่วยลงทนุ :  

 
บริษัทจัดการกองทนุรวมมีหนา้ที่จัดใหม้ีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ท่ีออกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 
 
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนวา่ทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอืน่ รวมทั้งการให้สิทธิหรือการ
จำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทนุ หากได้กระทำตาม
ข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือวา่บรษัิทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
แล้ว 
 
บริษัทจัดการกองทนุรวมหรือนายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำนำหน่วยลงทุน 
ในกรณีดังนี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จำกัดการถือหนว่ยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจำกัดการถือ หน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ 
(ข) การโอนหนว่ยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทนุทีม่ิใชร่ายย่อย และการโอนหน่วยลงทนุจะ
ทำให้ผู้ถือหน่วยลงทนุไม่เป็นผู้ลงทนุสถาบัน ผูล้งทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดในโครงการ
จัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทนุสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ
การโอนหนว่ยลงทนุจะทำใหผู้้ถือหนว่ยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ ตามที่กำหนดใน
โครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 
(ง) การโอนหรือการจำนำหนว่ยลงทนุ ดังนี ้
1. หนว่ยลงทนุที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็น
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จดัตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
2. หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ  
3. หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทนุวา่ด้วยการลงทุนของ
กองทุน  
 
18. ขอ้จำกดัการถอืหน่วยลงทนุ :  

 
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไมเ่กินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหนา่ยได้
แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเขา้ข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทนุ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจำกัดการถือหนว่ยลงทุนในกองทนุรวมและหนา้ทีข่องบริษัทจัดการ  
 
19. หลกัเกณฑแ์ละวธิีการในการขอมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทนุ :  



ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงาน ก.ล.ต. หรือกฎหมายอ่ืน
ใดที่เก่ียวข้อง จะกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ในการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ จะ
ดำเนนิการดังนี ้ 
1. การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเหน็ชอบแทน
การขอมตผิู้ถือหนว่ยลงทนุก็ได้ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. อาจกำหนดเง่ือนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพ่ือประโยชน์
ในการแก้ไขโครงการก่อนใหค้วามเหน็ชอบก็ได ้ 
(1) การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเก่ียวกับการขายและการรบัซื้อคืนหนว่ยลงทนุ  
(2) การเพ่ิมชนิดหนว่ยลงทนุที่ไมท่ำให้สิทธิทีผู่้ถือหนว่ยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง  
(3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทนุรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบาย
การลงทุน  
(4) การคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทุน หรือราคารับซื้อคนื
หน่วยลงทนุ แล้วแต่กรณ ีตามข้อ 16 ซึ่งได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.  
(5) กรณีอ่ืนใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)  
การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไม่มผีลกระทบอย่างมนีัยสำคัญต่อผู้ถือหนว่ยลงทนุ ไมท่ำให้
ผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอยา่งมนีัยสำคญัหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนทั้งปวง  
2. การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการโดยขอความเหน็ชอบต่อสำนักงาน ก.ล.ต. นอกเหนือจากข้อ 4. ให้บริษทัจัดการยืน่
คำขอเป็นหนังสือพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน และชำระ
ค่าธรรมเนยีมต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่
ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนแลว้ ทั้งนี ้อัตราค่าธรรมเนยีมให้เป็นไปตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ดว้ยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการ
ข้อมูล การจดทะเบียน และการยืน่คำขอตา่งๆ เมื่อสำนักงานได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน
ตามวรรคหนึ่งแล้ว สำนักงานจะดำเนนิการพิจารณาให้แลว้เสร็จภายใน 30 วนั  
การชำระค่าธรรมเนยีมตามวรรคหนึ่ง มิให้บริษัทจัดการเรียกเก็บจากกองทุนรวม  
3. การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการโดยใชว้ธิีการขอมติผู้ถือหนว่ยลงทนุ หากปรากฏวา่มติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมี
จำนวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษทัจดัการส่งเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการขอมตแิละการนับ
มติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน ์เพ่ือให้ผูดู้แลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินัน้  
ทั้งนี้ การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการหรือวธิีการจัดการในเรื่องที่กระทบสิทธิของผู้ถือหนว่ยลงทุนอยา่งมนีัยสำคญัต้อง
ได้รับมตพิิเศษ โดยกำหนดเรือ่งที่มีนยัสำคัญให้รวมถึง  
(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ทำใหผ้ลตอบแทนและความเส่ียงของ
กองทุนรวมเปลี่ยนแปลงอยา่งมีนัยสำคัญ  
(2) การชำระค่าขายคืนหนว่ยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรพัย์สินอื่น  
(3) การควบรวมกองทนุรวมระหว่างกองทนุรวมที่มนีโยบายการลงทุน ความเส่ียงและระดับความเส่ียงของการ
ลงทุน (risk spectrum) แตกต่างกัน  
(4) การรับชำระหนี้ดว้ยทรัพยสิ์นอื่นแทนเงิน  
(5) การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นเกินกวา่อัตราร้อยละ 5 ของคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายเดิม
ตามที่ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ  
(6) การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หนา้ที ่และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการแก้ไข
เพ่ิมเติมสัญญาประกันในเรื่องใดๆ อันมผีลใหผู้้ถือหนว่ยลงทุนเสียผลประโยชน์  
สิทธิในการลงมติกรณีกองทนุลงทุนในหนว่ยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทนุปลายทาง) 
มิให้กองทนุต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง อยา่งไรก็ดี ในกรณีที่กองทุนปลายทางไม่สามารถดำเนนิการเพ่ือ
ขอมติได ้เนื่องจากตดิข้อจำกัดห้ามมใิห้กองทนุต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง บริษทัจัดการสามารถขอรับ
ความเหน็ชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้หากได้รับมติเกินกึง่หนึ่งของผู้ถือหนว่ยลงทนุของกองทุนปลายทางใน
ส่วนที่เหลือยกเวน้กรณีกองทนุปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหารมิทรัพย ์และกองทุนรวมโครงสรา้งพ้ืนฐาน ให้
กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทางได้สูงสุดไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหนว่ยลงทุนของกองทนุปลายทาง  
บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทุนรวมได ้โดยถือวา่ไดร้ับมตจิากผูถื้อหน่วยลงทุนแล้ว หรือ
ข้อกำหนดอ่ืนในทำนองเดียวกัน ให้กระทำได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี ้ 
(1) การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลซึ่งมผีลใหผู้้ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวงได้รับประโยชน์เพ่ิมขึ้น  
(2) การแก้ไขเพ่ิมเติมที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 
ตลอดจนประกาศ กฎ และคำส่ังที่ออกโดยอาศัยอำนาจแหง่กฎหมายดังกล่าว  
(3) การแก้ไขเพ่ิมเติมชื่อและรายละเอียดอ่ืนของบุคคลใหถู้กต้อง  



(4) การแก้ไขเพ่ิมเติมที่ไมม่ีผลกระทบอย่างมีนยัสำคัญต่อผู้ถือหนว่ยลงทุน ไมท่ำใหผ้ลตอบแทนและความเส่ียง
ของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมนีัยสำคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหนว่ยลงทนุทั้งปวง  
4. การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือวา่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแก้ไขเพ่ิมเติม
โครงการในเรื่องดังกล่าว  
(1) การแก้ไขเพ่ิมเติมซึ่งมผีลให้ผู้ถือหนว่ยลงทนุทั้งปวงไดร้ับประโยชน์เพ่ิมขึน้ในกรณีดงันี้  
(ก) การลดมูลค่าขัน้ตำ่ในการซื้อหน่วยลงทุน  
(ข) การเพ่ิมช่องทางในการขายและรับซื้อคนืหนว่ยลงทุน  
(ค) การเพ่ิมจำนวนผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื้อคืน  
(ง) การเพ่ิมความถ่ีของการสง่คำส่ังซื้อขายหนว่ยลงทนุในแต่ละช่วงเวลาซึ่งไม่กระทบตอ่สถานะการลงทุนของ
กองทุนรวมอยา่งมนีัยสำคัญ  
(จ) การลดเวลาส่งคำส่ังซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมกีารเปิดให้ขายและรับซื้อคนืหน่วยลงทนุ  
(2) การแก้ไขเพ่ิมเติมที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 
ตลอดจนประกาศ กฎ และคำส่ังที่ออกโดยอาศัยอานาจแหง่กฎหมายดังกล่าว  
(3) การแก้ไขเพ่ิมเติมชื่อและรายละเอียดอ่ืนของบุคคลใหถู้กต้อง  
(4) การแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ เมือ่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต.  
(5) การแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือลดค่าธรรมเนยีมหรือคา่ใชจ้่ายของกองทุน ให้เป็นไปตามที่กำหนดไวใ้นข้อ 15.5 (3) 
หลักเกณฑ์และวธิีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดในข้อผูกพันระหวา่งผู้ถือหนว่ยลงทนุกับบริษัทจดัการ ทั้งนี ้การขอมติเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ
เป็นไปตามที่กำหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ.2535   
 
การดำเนนิการใดที่โครงการจดัการกองทนุรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหนว่ยลงทุน หาก
บริษัทจัดการกองทนุรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทนุที่ไดร้ับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือวา่ผู้ถือหนว่ย
ลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกลา่วและมีผลผูกพันตามมต ิ
 
มติของผู้ถือหนว่ยลงทนุทีใ่หด้ำเนนิการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑท์ี่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือวา่มติ
นั้นเสียไป 
 
ในกรณีที่เป็นการขอมติเพ่ือแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหนว่ยลงทนุอย่างมีนยัสำคัญ ต้อง
ได้รับมตพิิเศษของผู้ถือหนว่ยลงทุน (มติของผู้ถือหนว่ยลงทุนทีม่ีคะแนนเสียงได้ไมน่้อยกว่าสามในส่ีของจำนวน
หน่วยลงทนุทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทนุซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหนว่ย
ลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีที่กองทนุรวม
มีการแบ่งชนิดหนว่ยลงทนุ การขอมตผิู้ถือหนว่ยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัตใิห้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับ
การขอมตผิู้ถือหนว่ยลงทนุทีก่ำหนดไวใ้นข้อผูกพัน หรือทีก่ำหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือ
ตามที่กำหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ดว้ย 
 
(1) ในกรณทีี่เป็นการขอมติทีม่ีผลกระทบต่อผู้ถือหนว่ยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือ
หน่วยลงทนุไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมตพิิเศษของจำนวนหนว่ยลงทุนแต่ละชนิดทีไ่ด้รับ
ผลกระทบ แล้วแต่กรณ ี
(2) ในกรณทีี่เป็นการขอมติทีม่ีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทนุไม่วา่กรณใีด ต้องได้รับมติเสียง
ข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหนว่ยลงทุนแตล่ะชนิดทีไ่ด้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณ ี
(3) ในกรณทีี่เป็นการขอมติทีม่ีผลกระทบต่อผู้ถือหนว่ยลงทุนชนดิใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบัมติเสียงขา้งมากหรือมติ
พิเศษของจำนวนหนว่ยลงทนุแต่ละชนิดทีไ่ด้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณ ี 
 
20. วธิีการแก้ไขเพ่ิมเตมิขอ้ผูกพัน :  

 
การแก้ไขเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผกูพัน และมีสาระสำคัญที่
เป็นไปตามและไม่ขัดหรือแยง้กับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจน
หลักเกณฑ์ท่ีออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพ่ิมเติมนั้นมผีลผูกพัน
คู่สัญญา 



 
การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธขิองผูถื้อหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคญัต้องได้รับมติพิเศษของ
ผู้ถือหนว่ยลงทุน ทั้งนี ้เรื่องทีก่ระทบต่อสิทธขิองผู้ถือหน่วยลงทุนอยา่งมนีัยสำคัญ ใหร้วมถึง 
 
(ก) ข้อกำหนดเก่ียวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุน 
(ข) ข้อกำหนดเก่ียวกับการชำระค่าขายคืนหนว่ยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน่ตามข้อ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทนุ ที ่ทน. 19/2554 
(ค) ข้อกำหนดเก่ียวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอืน่  
(ง) ข้อกำหนดเก่ียวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทนุ ที ่ทน. 19/2554 กรณี
กองทุนรวมมีประกัน และข้อกำหนดเก่ียวกับการแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลใหผู้้ถือหนว่ย
ลงทุนเสียผลประโยชน ์
(จ) เรื่องที่ผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคญั 
การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ้ให้มผีลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ 
โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ 
 
(ก) เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจดัการกองทนุรวมทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมโดย
ได้รับมติโดยเสียงขา้งมากหรอืมติพิเศษของผู้ถือหนว่ยลงทุน หรือได้รับความเหน็ชอบจากสำนักงาน แล้วแต่กรณ ี
หรือ 
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเหน็วา่การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันนัน้เหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควร และ
ไม่กระทบต่อสิทธขิองผู้ถือหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยสำคัญ 
การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันไม่วา่กรณใีด 
 
ต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูม้ีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทนุรวมจะจัดใหม้ีข้อผูกพันเปิดเผยไว ้ณ ที่ทำ
การและเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวมเพ่ือใหผู้้ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการ
แก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นใหผู้้ถือหนว่ยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจำปีของ
กองทุนรวม  
 
21. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ :  
 
21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตุลาการ : ม ี 
 
21.2. รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

ในกรณีที่บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑเ์ก่ียวกับการอนุมตัิใหจ้ัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการ
ทั่วไปและการฝ่าฝนืหรือการไม่ปฏิบัตนิั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจดัการจะแก้ไข
เยียวยาความเสียหายโดยไมช่ักข้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหวา่งบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทนุ 
บริษัทจัดการยนิยอมใหน้ำข้อพิพาทเขา้สู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ   
 
22. การเลกิกองทุนรวม :  
 
22.1. เง่ือนไขในการเลิกกองทุน :  

ให้กองทุนรวมดำเนินการเลิกกองทุนรวมเปิดเมื่อปรากฏกรณีดังต่อไปนี้  
22.1.1 หากปรากฎวา่กองทนุมีจำนวนผู้ถือหนว่ยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวนัทำการใด  
22.1.2 หากปรากฎวา่มีการขายคนืหนว่ยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี ้แตไ่ม่รวมถึงกรณีที่เป็นการ
ขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน กองทนุรวมหน่วยลงทนุ กองทนุรวมฟีดเดอร์ กองทนุรวมดัชน ีและ
กองทุนรวม 
อีทีเอฟ  
1 มีการขายคืนหนว่ยลงทนุ ณ วันใดวนัหนึ่งเกินกวา่ 2 ใน 3 ของจำนวนหนว่ยลงทนุที่จำหนา่ยได้แล้วทั้งหมด  
2 มยีอดรวมการขายคืนหนว่ยลงทุนในหนว่ยลงทุนในชว่งระยะเวลา 5 วนัทำการซื้อขายหน่วยลงทนุใดติดต่อกัน 



คิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหนว่ยลงทุนทีจ่ำหนา่ยได้แล้วทั้งหมด  
ความใน (22.1.2) วรรคหนึ่ง มิใหน้ามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่บริษทัจัดการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความ
เช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา่การเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหนว่ยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจาก
กองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคณุภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผูถื้อหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่
จะไม่ไดร้ับผลกระทบจากการขายคนืนัน้  
22.1.3 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธใินการพิจารณาเลิกโครงการ ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถนำเงินไปลงทนุ
ในหลักทรัพยห์รือทรัพย์สินอื่น เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามทีร่ะบุในโครงการและหรือกรณี
กองทุนมขีนาดกองทุนลดลงเหลือน้อยจนไม่เหมาะสมกับคา่ใช้จา่ยในการบรหิารกองทุนต่อไป และบริษทัจัดการ
ประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนัน้  
22.1.4 เมื่อสำนักงานมีคำส่ังเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย ์
พ.ศ. 2535  
22.1.5 เมื่อการอนมุัติให้จัดตัง้กองทุนรวมเป็นอนัส้ินสุดลงตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทนุวา่ด้วยการ
จัดตั้งกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไปและเพ่ือผู้ลงทนุทีม่ิใช่รายย่อย และการเขา้ทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วน
บุคคล  
22.1.6 เมื่อสำนักงานมีคำส่ังเพิกถอนการอนมุัตใิห้จัดตั้งและจัดการกองทนุรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทีม่ิใชร่ายย่อย  
22.1.7 เมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์วา่ด้วยหลักเกณฑ ์เง่ือนไข และวธิีการจัดการกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทนุที่
มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทนุประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล  
 
22.2. การดำเนนิการของบรษัิทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  

เว้นแต่สำนักงาน จะพิจารณาแก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ กำหนด ส่ังการ เหน็ชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอ่ืน ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรสำหรับการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการ ดังนี้  
กรณีทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหนา้  
กรณีทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหนา้ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี ้ 
(1) ดำเนินการด้วยวธิีการใด ๆ เพ่ือให้ผู้ถือหน่วยลงทนุและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวนัเลิกกองทุน
รวมเป็นเวลาไม่น้อยกวา่หา้วนัทำการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษทัจัดการ เป็นตน้ เว้นแต่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะให้ความเหน็ชอบ หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอ่ืน และกระทำการด้วยวธิีอ่ืนใด 
เพ่ือให้ผู้ลงทุนรับทราบข้อมูลในเรื่องดังกลา่วได้  
(2) แจ้งเป็นหนังสือใหผู้้ดูแลผลประโยชน์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์
ทราบ ก่อนวันเลิกกองทนุเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 5 วันทำการ  
(3) จำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเพ่ือรวบรวมเป็นเงินโอน เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย ์และตัว๋สัญญาใช้เงินทีม่ีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จส้ินก่อนวนัเลิกกองทุน  
กรณีไม่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหนา้  
(1) ยุติการรับคำส่ังซื้อและคำส่ังขายคนืหนว่ยลงทุนตั้งแต่วนัทำการที่ปรากฏกรณีตามข้อ 22.1.1 – 22.1.4  
(2) แจ้งใหผู้้ถือหนว่ยลงทุนทีม่ีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้งแจ้ง
เป็นหนังสือให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันทำการที่ปรากฏกรณี
ตามข้อ 22.1.1 – 22.1.4  
(3) จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยูข่องกองทุนรวมภายใน 5 วันทำการนบัแต่วันทำการที่ปรากฏกรณี
ตามข้อ เพ่ือ 22.1.1 รวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพ่ือชำระคา่ขายคืนหนว่ยลงทุนให้ผู้ถือหนว่ยลงทนุโดย
อัตโนมัต ิ 
(4) ชำระค่าขายคืนหนว่ยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมไดต้าม (3) ใหผู้้ถือหนว่ยลงทนุภายใน 10 วนัทำ
การนับแต่วนัทำการที่ปรากฏกรณีตามข้อ 22.1.1 – 22.1.4 และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคนืหนว่ยลงทุนแลว้
จะถือว่าเป็นการเลิกกองทนุรวม  
เมื่อได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว หากมหีลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดำเนนิการตาม (3)  
ให้บริษทัจัดการกองทุนรวมดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการ
ชำระบัญชีของกองทุนรวมกรณีทราบกำหนดการเลิกกองทนุล่วงหน้า หรือเมื่อครบอายุโครงการ  
 
 
 



23. การชำระบัญชีเมือ่เลิกกองทุน :  
เมื่อเลิกโครงการแลว้บริษัทจดัการจะดำเนนิการดังต่อไปนี้ เว้นแตค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน จะ
พิจารณาแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมประกาศ กำหนด ส่ังการเหน็ชอบ และ/หรือผ่อนผัน เป็นอยา่งอ่ืน  
(1) บริษัทจัดการจะจัดใหม้ีการชำระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผูช้ำระบัญชีที่สำนักงาน เหน็ชอบ เพ่ือดำเนนิการคำนวณ 
รวบรวมทรัพย์สิน จัดทำบัญชี ชำระหนี้สิน จำหนา่ยและแจกจ่ายทรัพย์สินแก่ผู้ถือหนว่ยลงทุน รวมทั้ง ทำการ
อย่างอ่ืนตามแต่จำเป็นเพ่ือชำระบัญชีของกองทุนให้เสร็จส้ิน โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวธิีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ส่ังการ ผ่อนผนั และ/หรือเหน็ชอบ  
(2) เมื่อชำระค่าใชจ้่าย คา่ธรรมเนยีม คา่ภาระติดพัน เงินคา่ตอบแทนในการชำระบัญชี และหนี้สินทั้งหมดของ
กองทุนเสร็จส้ิน ผู้ชำระบัญชีจะดำเนนิการเฉลีย่คืนเงินใหแ้ก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุ ตามมลูค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คง
เหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทนุ ณ วันเลิกกองทนุรวม  
(3) ในกรณทีี่เจา้หนีข้องกองทุนไม่ได้ยืน่คำทวงหนีแ้ก่ผู้ชำระบัญชี หรือผู้ถือหน่วยลงทนุไมม่ารับเงินหรือ
ทรัพย์สิน หรือไม่ยื่นเช็คต่อธนาคารเพ่ือให้ใช้เงินตามเช็คที่ได้รับเนื่องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน ผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการวางเงินตามจำนวนหนี้หรอืจำนวนเงินตามเช็ค หรือวางทรัพย์สินอืน่ ซึ่งได้หักคา่
ฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยเก่ียวกับการวางเงินหรือทรพัยสิ์นดังกล่าวแล้ว รวมทั้งวางเงินประกันคา่ฤชาธรรม
เนียมไว ้ณ สำนักงานวางทรพัย์ตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ และระเบียบเก่ียวกับการวางทรัพย ์และจะแจ้งเป็น
หนังสือให้เจา้หนี ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งมีชื่อปรากฏในบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวมทราบถึงการ
วางเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับหรือโดยวธิีอ่ืนทีม่ีหลกัฐานการตอบรับ อีกทั้ง
ยังจะดำเนินการใดๆ ตามความจำเป็นเพ่ือให้สำนักงาน เป็นผูม้ีสิทธิถอนเงินหรือทรัพย์สินที่วางไว้ ซึ่งเจา้หนี้หรือผู้
ถือหน่วยลงทุนมิได้เรียกเอาภายใน 10 ปี นับแต่วนัถัดจากวนัที่ไดร้ับ คำบอกกล่าวการวางเงินหรือทรัพย์สินใน
ฐานะที่เป็นทรัพย์สินคงคา้งของกองทุนรวม  
(4) ผู้ชำระบัญชีจะตอ้งชำระบัญชีให้เสรจ็ส้ินภายใน 90 วันนับตั้งแต่วนัถัดจากวนัเลิกกองทุนรวม และเมื่อชำระ
บัญชีเสร็จส้ินแลว้ ผู้ชำระบัญชีจะทำการยืน่คำขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพร้อมทั้งจัดส่งรายงานผลการชำระบัญชี
ตามแบบที่สำนักงาน ประกาศกำหนด ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันชำระบัญชีเสรจ็ส้ิน เว้นแต่ในกรณีทีผู่้
ถือหน่วยลงทุนไมม่ารับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่ยืน่เช็คแก่ธนาคารเพ่ือใหใ้ช้เงินตามเช็คที่ได้รับเนื่องจากการ
แจกจ่ายทรพัย์สินให้แก่ 
ผู้ถือหนว่ยลงทุน ผูช้ำระบัญชีสามารถยืน่คำขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมได้เมื่อพ้นกำหนด 6 เดือนนับตั้งแตว่ัน
ถัดจากวนัชำระบัญชีเสร็จส้ิน เว้นแตม่ีเหตุผลจำเป็นและสมควรโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ดว้ย 
และหากปรากฏวา่ยังมทีรัพยสิ์นคงค้างอยู ่ผู้ชำระบัญชีจะจดัการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ
สำนักงาน   
 
โครงการจัดการกองทุนรวมทีผ่่านการอนมุัติจากสำนักงาน หรือผา่นการแก้ไขเพ่ิมเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ที่แนบทา้ยข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหนว่ยลงทนุกับ
บริษัทจัดการกองทนุรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหวา่งผู้ถือหน่วยลงทุนกับบรษัิทจัดการกองทุนรวม   
 


