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ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุน 
กองทุนเปด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 

กับ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด 
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ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุน 
กองทุนเปด แอล เอช พันธบัตรเพ่ือการเล้ียงชีพ 

กับ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด 
 

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

ในการจัดการกองทุนบริษัทจัดการมีสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบในการดําเนนิการดงัตอไปนี้  
(1) การบรหิารกองทุนรวม 
        (1.1) ยืน่คําขอจดทะเบียนกองทรัพยสิน ซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุน
ตอสํานักงาน ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนครัง้แรก 
        (1.2) จัดการกองทุนรวมใหเปนไปตามท่ีระบุไวในโครงการจัดการท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการอยางเครงครดั 
        (1.3) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินตางๆ และซ้ือขาย จําหนายส่ังโอน 
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีลงทุนไวตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรโดยลงทุนภายใต
หลักเกณฑของกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นโยบาย
การลงทุนของคณะกรรมการการลงทุน และตามวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนของโครงการท่ีไดรับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
        (1.4)  ดําเนินการเพ่ิมจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายแลว หรือยกเลิกหนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืน 
        (1.5)  ดําเนินการเพ่ิมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ตามวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 
        (1.6)  สงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดการส่ังซือ้ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามท่ีระบุไวใน
โครงการ 
        (1.7)  สงวนสิทธิท่ีจะเลื่อนกําหนดการชําระเงินคารบัซ้ือคืนหนวยลงทุน ตามท่ีระบุไวในโครงการ 
        (1.8)  สงวนสิทธิท่ีจะรับชําระหนี้เพื่อกองทุนดวยทรัพยสินอ่ืนแทนการชําระหน้ีดวยเงินโอนตามตราสาร
แหงหนีต้ามท่ีระบุไวในโครงการ  
        (1.9)  สงวนสิทธิท่ีจะชําระคารับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนแทนเงินไดตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีสมาคมกําหนด 
        (1.10)  สงวนสิทธิท่ีจะละเวนไมปฏิบัติตามมติของผูถือหนวยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการ และ/หรือ ผูจัดการ
กองทุนมีเหตุอันสมควรเชื่อไดวามติดังกลาว ขัด ฝาฝน กฎระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ของสํานักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย 
        (1.11) เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถือหุนของกิจการท่ีกองทุนถือหุนหรือหลักทรัพย
อยูเทาท่ีจําเปน เพ่ือรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน และเปนไปตามแนวนโยบายท่ีคณะกรรมการการ
ลงทุนเปนผูกําหนด 
        (1.12)  เปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีจัดการกองทุนตามท่ีระบุไวใน
โครงการภายใตหัวขอ “วิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ” 
        (1.13)  กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําไดภายใน
ขอบเขตของกฎหมาย 
        (1.14)  ปฏิบัติการอ่ืนๆ เพ่ือใหบรรลุซึ่งวัตถุประสงคของกองทุน และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุนภายใตขอบเขต หนาท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ท้ังนี้ จะตองไมขัดตอพระราชบัญญตัิ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท้ังท่ีมีอยูในปจจุบันและท่ีจะแกไข
เพิ่มเติมในอนาคต 

        (1.15)    ดําเนินการเลิกกองทุนตามท่ีระบุไวในโครงการ  
        (1.16)  จัดใหมีการชําระบัญชี ตามท่ีระบุไวในโครงการภายใตหัวขอ  “การชําระบัญชีกองทุนรวม และ
วิธีการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ” 
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        (1.17)   ปฏิบัติใหเปนไปตามรายละเอียดโครงการ และตามกฎหมาย ก.ล.ต. โดยเครงครัด 

(2) การรับและจายเงินของกองทุน 
        (2.1) จัดใหมีการรับและจายคาธรรมเนียม คาใชจาย หรือเงินตอบแทนอ่ืนใดจากและใหแกผูถือหนวย
ลงทุนและกองทุน ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดการของกองทุนตามท่ีกําหนดไวในหัวขอ 
“คาธรรมเนยีมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูส่ัง ซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม” 
        (2.2) ไดรับคาตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และคาธรรมเนยีมอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดไวในหัวขอ 
“คาธรรมเนยีมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม” 

(3)  การแตงตั้งบุคคลท่ีเก่ียวของเพื่อการจัดการกองทุน 
        (3.1) จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนกองทุนซึ่งมีคณุสมบัติตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุน และ
แตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอ่ืนแทนตามเง่ือนไขในการเปลีย่นตัวผูดูแลผลประโยชนท่ีกําหนดไวในหัวขอ 
“เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน” ท้ังนี้ โดยได รับอนุญาตจากสํานักงาน กอน 
        (3.2)  แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
        (3.3) จัดใหมีผูสอบบัญชีของกองทุนท่ีมีคุณสมบัต ิและไมมีลักษณะตองหามตามประกาศสํานักงาน วา
ดวยการใหความเหน็ ชอบผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพยและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย 
        (3.4)  แตงตั้งผูชําระบัญชีกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ท้ังนี้โดยความเห็นชอบของสํานักงานกอน 
        (3.5)  แตงตั้งและถอดถอนนายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร 
        (3.6)  แตงตั้งบุคคลใดๆ เพ่ือมาปฏิบัติหนาท่ีใหแกกองทุน ท้ังน้ีตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร 

(4) การขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุน และงานทะเบียนหนวยลงทุน 
        (4.1) จัดใหมีใบคําขอเปดบัญชีกองทุน คําส่ังซ้ือหนวยลงทุน หรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนซ่ึงมีลักษณะ
เปนไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
        (4.2)  ขายและรับซื้อคนืหนวยลงทุนตามวิธีการท่ีระบุไวในโครงการภายใตหัวขอ “การเสนอขายหนวย
ลงทุนครั้งแรก” , “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” และ “การรับซื้อคืนหนวยลงทุน” 
        (4.3) จัดสรรหนวยลงทุนตามวิธีการท่ีกําหนดในหัวขอ “การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก” และ “การ
เสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก” 
        (4.4) จัดสรรหนวยลงทุนของกองทุนท่ีจะรับซ้ือคืนจากผูถือหนวยตามสวนในหัวขอ  “การเลื่อน
กําหนดการชําระเงินคาขายคนืหนวยลงทุน” แกผูถือหนวยลงทุน หรือ “การไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุน
ตามคําส่ังซ้ือหรือขายคนืหนวยลงทุน ท่ีไดรับไวแลว หรือการหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน" 
หรือ “การชําระคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพยหรอืทรัพยสินอ่ืนแทนเงิน” 
        (4.5)  ยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนท่ีรับซื้อคืน ซึ่งไดรับการจัดสรรแลว 
        (4.6)  ชดเชยราคาตามหัวขอ “หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง” 
        (4.7) ปดบัญชีกองทุนของผูถือหนวยลงทุนท่ีมิไดทําการซ้ือขายหนวยลงทุนและไมมีหนวยลงทุนตามท่ี
ระบุไวในหัวขอ “การรับซ้ือคืนหนวยลงทุน” คงเหลืออยูในบัญชี 

(5) การดําเนนิการอ่ืนๆ 
        (5.1)  จัดใหมีการฝากทรัพยสินของกองทุนไวกับผูดูแลผลประโยชนของกองทุน 
        (5.2)  จัดใหมแีละเก็บรักษาไวซึ่งทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงาน 
ประกาศกําหนด 
        (5.3)  จัดทํารายงานทุกรอบปบัญชีเพ่ือแสดงขอมลูเก่ียวกับกองทุนของรอบปบัญชี และสงรายงาน
ดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และสํานักงาน ภายใน 3 เดือนนับแตวัน
ส้ินปบัญชี หรือภายใน 4 เดือนนับตั้งแตวันถัดจากวันส้ินปบัญชี ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเลือกจัดทําและสง
รายงานตามขอ (5.4) ตามปปฏิทิน และบริษัทจัดการจะจัดใหมีรายงานของรอบระยะเวลาลาสุดไว ณ ท่ีทําการ
ทุกแหงของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดู
ไดและจัดทําสําเนาใหเมื่อผูถือหนวยลงทุนรองขอ 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเผยแพรรายงานทุกรอบปบัญชีเพื่อแสดงขอมูลเก่ียวกับกองทุนของรอบป
บัญชีดังกลาวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ http://www.lhfund.co.th และ/หรือชองทางอ่ืนใดท่ีสํานักงาน
ประกาศกําหนดเพ่ิมเตมิในอนาคต และใหถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการ
จะประกาศใหทราบลวงหนา 
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        (5.4) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือปปฏิทินเพ่ือแสดงขอมูลเก่ียวกับ
กองทุนของรอบระยะเวลา 6 เดือนนัน้ และสงรายงานดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนท่ีมีช่ืออยูในทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุนและสํานักงาน ภายใน 2 เดือน นับตั้งแตวันถดัจากส้ินรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกลาว หรือเมื่อผูถือ
หนวยลงทุนรองขอ และบริษัทจัดการจะจัดใหมีรายงานของรอบระยะเวลาลาสุดไว ณ ท่ีทําการทุกแหงของ
บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถาม)ี เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูไดและจัดทํา
สําเนาใหเมื่อผูถือหนวยลงทุนรองขอ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเลือกจัดทําและสงรายงานดังกลาวตามรอบปบัญชี 
บริษัทจัดการจะไดรับยกเวนไมตองจัดทําและสงรายงานดังกลาวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสําหรับปบัญชนีั้น 

ท้ังน้ี บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเผยแพรรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือปปฏิทินเพื่อ
แสดงขอมูลเก่ียวกับกองทุนของรอบระยะเวลา 6 เดือนนัน้ บนเว็บไซตของบริษัทจัดการ 
http://www.lhfund.co.th และ/หรือชองทางอ่ืนใดท่ีสํานกังานประกาศกําหนดเพ่ิมเตมิในอนาคต และใหถือวา
ไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะประกาศใหทราบลวงหนา 

        (5.5) จัดทําหนังสือชี้ชวนใหมทุกรอบปบัญชีเพ่ือแสดงขอมูลเก่ียวกับกองทุน ณ วันส้ินปบัญชีและสง
ใหแกสํานักงาน ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันถดัจากวันส้ินปบัญชีนั้น 
        (5.6) แจงการแกไขเพิ่มเติมขอมูลท่ีไดจดทะเบียนไวแลว ยกเวนการเพ่ิมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนและ
การแกไขเพิ่มเติมจํานวนและมูลคาหนวยลงทุนท่ีขายไดแลวท้ังหมดของกองทุนใหแกสํานักงาน ทราบภายใน 
5 วันทําการนับแตวันท่ีไดแกไขเพิ่มเติมนั้น 
        (5.7) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพยสิน เปนกองทุนตอสํานักงาน โดยเสีย
คาธรรมเนียมตามอัตราท่ีสํานักงาน กําหนดในกรณีท่ีหลักฐานดังกลาวสูญหายหรือถูกทําลาย 
        (5.8) จัดทํารายงานการซื้อขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนเพ่ือการลงทุนของกองทุนเปนรายวัน และจัด
ใหผูดูแลผลประโยชนภายในทุกส้ินวันทําการนั้น 
        (5.9)  จัดทํารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปนรายวัน และจัดสงใหผูดแูลผลประโยชนภายใน
ทุกส้ินวันทําการนั้น 
        (5.10) จัดทํารายงานอัตราสวนการลงทุนในหลักทรพัย และ/หรือ ทรัพยสินท่ีมีมลูคาเกินอัตราสวนท่ี
สํานักงาน กําหนด ในกรณีท่ีมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดหลักทรัพยมาเพ่ิมเติมตามหลกัเกณฑและวิธีการท่ี
สํานักงาน กําหนด และจัดสงใหผูดูแลผลประโยชนภายใน 3 วันทําการนับแตวันถัดจากวันท่ีไดมาซ่ึงหลักทรัพย 
และ/หรือ ทรัพยสินน้ันมมีูลคาเกินอัตราท่ีกําหนด 
        (5.11) จัดการรับซื้อคืนหนวยลงทุนท้ังหมดของผูถอืหนวยลงทุนรายใดในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนนั้นๆ 
ขายคืนหนวยลงทุนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนตามท่ีระบุไวในหัวขอ 
“การรับซื้อคืนหนวยลงทุน” 
        (5.12)   กําหนดราคาท่ีเปนธรรมของหลักทรัพยหรอืทรัพยสินของกองทุน ดวยความเห็นชอบของผูดูแล
ผลประโยชนเพ่ือใชในการคํานวณทรัพยสินสุทธิของกองทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการสามารถแสดงใหเห็นไดวา 
วิธีการคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม ไม
เหมาะสมกับสภาวการณในขณะท่ีคํานวณมูลคา 
        (5.13)  ดูแลติดตาม และรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงการดําเนินการฟองรอง บังคับคดี หรือฟองรอง
เรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหาย ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของผูถือหนวยลงทุน 
        (5.14)  ขอความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชนในการดําเนินการรับชําระหน้ีเพ่ือกองทุนรวมดวย
ทรัพยสินอ่ืน 
        (5.15)  จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนไวโดยถูกตองครบถวน 
        (5.16)  จัดทําและจัดสงรายงานตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
        (5.17) คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามท่ีระบุไวในหัวขอ “วิธีการ
คํานวณ กําหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวย
ลงทุน หลักเกณฑ และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง” 
        (5.18)  ส่ังผูดูแลผลประโยชนใหสงมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหนาย จาย โอนหลักทรัพยตลอดจน
ชําระราคาคาหลักทรัพย และเบิกจายเงินของกองทุนสําหรับคาใชจายในการดําเนินงานของกองทุน ตามหัวขอ 
“คาธรรมเนยีมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน”  
        (5.19)  หนาท่ีอ่ืนใดตามท่ีสํานักงาน กําหนด  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมหีนาท่ีปฏิบัติตามขอผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําส่ังท่ีออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว ท้ังน้ี ใน
กรณีท่ีขอกําหนดในขอผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ 
กฎ หรือคําส่ังดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนไดดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ัง
นั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุนไดปฏิบัติใหเปนไปตามขอผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแลว  
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เงือนไขการเปล่ียนบริษัทจัดการ :  

กองทุนรวมอาจเปล่ียนบริษัทจัดการไดเมื่อเกิดกรณีใดกรณหีนึ่งดังตอไปนี้ และเมื่อไดรับการอนุมัติ หรือ
เห็นชอบจากสํานักงาน 
(1)    เมื่อส้ินสุดระยะเวลา และ/หรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในโครงการ 
(2)   ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดําเนินงาน การบริหารจัดการกองทุนหรือมี
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหนวยลงทุน หรือกรณีอ่ืนใดอันจะมีผลใหบริษัทจัดการไมประสงคท่ีจะปฏิบัติ
หนาท่ีตอไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมรับหนาท่ีในการจัดการกองทุนตอไป ท้ังน้ีบริษัทจัดการจะตอง
แจงตอผูถือหนวยลงทุนลวงหนาเปนลายลักษณอักษรวาไมประสงคจะรับหนาท่ีตอไป(ลาออก) โดยท่ีประชุมผู
ถือหนวยลงทุนจะตองดําเนินการจัดหาบริษัทจัดการรายใหมท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงาน และไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน เพื่อทําหนาท่ีจัดการกองทุนตามท่ีระบุไวในโครงการแทนบริษัทจัดการภายในระยะเวลาไมเกิน 90 
วันนับจากวันท่ีไดรับแจงจากบริษัทจัดการ 

 
ในการเปลี่ยนตัวบริษัทจัดการหากเปนกรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก็ให
ดําเนินการขอความเห็นชอบดงักลาวกอน โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งบริษัท
จัดการรายใหม อยางไรก็ดี หากเปนกรณีท่ีบริษัทจัดการไดทําการบอกกลาวการลาออกจากการเปนบริษัท
จัดการตามขอ (2) ขางตนน้ีจนครบถวน แตกองทุน และ/หรือผูถือหนวยลงทุน และ/หรือคณะกรรมการลงทุนไม
สามารถจัดหาบริษัทจัดการกองทุนรวมอ่ืนใดมารับหนาท่ีไดภายใน 180 วันนับแตวันท่ีบริษัทจัดการไดทําการ
บอกกลาว บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเลิกโครงการ โดยถือวาการดําเนินการดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากผู
ถือหนวยลงทุนทุกรายแลว 
 

ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไมวาโดยคําส่ังของสํานักงาน หรือโดยเหตุอ่ืนใดตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมตองดําเนินการตามท่ี
จําเปนเพ่ือใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมเขาทําหนาท่ีตอไปได ซึ่งรวมถึงการสงมอบเอกสารหลักฐานตาง 
ๆ ใหแกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม  

 
2. ผูดูแลผลประโยชน :  

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

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :  

(1)  สิทธิของผูดูแลผลประโยชน 
        (1.1)   ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาท่ีเปนผูดูแลผลประโยชนตามท่ีกําหนดไว 
        (1.2)   บอกเลิกสัญญาแตงต้ัง ตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในสัญญาดังกลาว ท้ังนี้ โดยไดรับ ความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(2)  หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน 
        (2.1) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาท่ีและความรับผิดชอบใหเปนไปตามโครงการจัดการกองทุน
ภายใตพระราชบัญญัตหิลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงาน ท่ีออกตามพระราชบัญญัติดังกลาว หรือประกาศและคําส่ังตางๆ ท้ังท่ีมี
อยูในปจจุบันและท่ีแกไขเพิ่มเติม ท่ีกําหนดใหเปนหนาท่ีของบริษัทจัดการโดยเครงครัด 
        (2.2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนโดยแยกทรัพยสินของกองทุนออกจากทรัพยสิน
ของผูดูแลผลประโยชนและทรัพยสินของลูกคาอ่ืนจนกวาจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน พรอมท้ังดูแลใหการ
เบิกจายของกองทุนเปนไปตามท่ีระบุไวในโครงการ โดยตองเก็บรักษาหรือฝากไวอยางปลอดภัยท่ีผูดูแล
ผลประโยชน หรือบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือธนาคารแหงประเทศไทย เวนแต
บริษัทจัดการจะอนุญาตหรือตกลงเปนอยางอ่ืน ท้ังนี้หากมกีารเปล่ียนแปลงสถานท่ีเก็บรักษาทรัพยสิน ตอง
ไดรับความยินยอมจากบริษัทจัดการ รับเงินตางๆ ท่ีกองทุนจะพึงไดรับจากการจัดตั้งและดําเนินงานของกองทุน 
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เชน เงินจองซ้ือหนวยลงทุน เงินปนผล และดอกเบ้ียจากหลักทรัพย เงินไดจากการจําหนายหรือเวนคนื
หลักทรัพย และเงินอ่ืนใดของกองทุนและนําเขาไวในบัญชีเงินฝาก และ/หรือ บัญชีทรัพยสินของกองทุน 
        (2.3) จัดใหมีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จําหนาย สงมอบ และโอนหลักทรัพยตางๆ ซึ่งเปนทรัพยสินของ
กองทุนตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาคาหลักทรัพยดังกลาว ตามคําสั่งของบริษัทจัดการเมื่อเห็นวาหลักฐาน
ถูกตองแลว 
        (2.4)  รับรองความถูกตองในจํานวนหนวยลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการออกหนวยลงทุนใหกับผูส่ังซ้ือหนวย
ลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุน ตามจํานวนเงินท่ีบริษัทจัดการโอนเขาบัญชีส่ังซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนและ
จํานวนหนวยลงทุนท่ีถูกยกเลิกจากการขายคืนของ ผูถือหนวยลงทุนในแตละวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนตาม
คําส่ังของบริษัทจัดการ 
        (2.5) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการในการท่ีบริษัทจัดการเล่ือนกําหนดการชาํระเงินคาขายคืนหนวย
ลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนท่ีไดมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเนื่องจากมีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถ 
จําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสิน ของกองทุนไดอยางสมเหตุสมผล 
        (2.6)  ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการในการท่ีบริษัทจัดการไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตาม
คําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับไวแลว หรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน หาก
เห็นวามีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถ จําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนไดอยาง
สมเหตุสมผล หรือไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุ
จําเปนอ่ืนใดเพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน 
        (2.7) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการในกรณีท่ีบริษัทจัดการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพย
หรือทรัพย สินอ่ืนแทนเงิน ในกรณีท่ีกองทุนไมสามารถชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนได 
และผูถือหนวยลงทุนท่ีส่ังขายคืนหนวยลงทุนตกลงท่ีจะรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอ่ืนแทนเงิน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสมาคมกําหนด 
        (2.8) ใหความเห็นชอบราคาท่ีเปนธรรมของหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนในกรณีท่ีบริษัทจัดการ
สามารถแสดงใหเห็นวาการคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมไม
เหมาะสมกับสภาวการณในขณะคํานวณมูลคาดังกลาว 
        (2.9) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการในการรับชาํระหนี้เพ่ือกองทุนดวยทรัพยสินอ่ืนท่ีมิใชหลักประกัน
แทนการชําระหนี้ดวยเงนิโอนตามตราสารแหงหนี ้
        (2.10) ใหความเห็นเก่ียวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการ เพ่ือประกอบกับขอมูลอ่ืนๆ ท่ีบริษัท
จัดการเปนผูจัดหาในการจัดทํารายงานดังนี ้
                1) รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปบัญชีหรือปปฏิทิน โดยสงใหบริษัทจัดการภายใน 
30 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันส้ินรอบระยะเวลาหกเดือนดังกลาว 
                2) รายงานทุกรอบปบัญชี โดยสงใหบริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแตวันส้ินปบัญชีนั้น 
        (2.11) รับรองความถูกตองในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคารับซ้ือคืน และ
ราคาขายหนวยลงทุนของกองทุน และการคํานวณหนวยลงทุนท่ีเพ่ิมขึ้นจากการออกหนวยลงทุนใหผูส่ังซ้ือ
หนวยลงทุน และจํานวนหนวยลงทุนท่ีลดลงจากการขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน ท่ีบริษัทจัดการ
ไดคํานวณไว และสงใหผูดูแลผลประโยชนรับรอง เม่ือเหน็วาถูกตองแลว 
        (2.12) จายเงินจากบัญชีของกองทุนในเวลาท่ีกําหนดตามคําส่ังของบริษัทจัดการ 
        (2.13) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเขาประชุมผูถือหุน รับเงนิปน
ผล และรับดอกเบ้ีย การจองหุนเพิ่มทุน การเปลี่ยนแปลงมูลคาหุน และการเปลีย่นแปลงอ่ืนใดท่ีมีผลตอการถือ
ครองหลักทรัพยของกองทุนโดยทันทีท่ีผูดูแลผลประโยชนไดรับขาวเปนลายลักษณอักษรจากตลาดหลักทรัพย 
        (2.14) จัดทํารายงาน และบัญชี ดังตอไปนี้ และสงใหแกบริษัทจัดการ 
                1) รายงานเปนลายลักษณอักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําส่ังของบริษัทจัดการเก่ียวกับการรับ
และจําหนายหลักทรัพย การรบัเงินปนผล ดอกเบ้ีย และอ่ืนๆ 
                2)   จัดทําบัญชี และรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนท่ีรับฝากไว 
                3)   จัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุน และรับรองความถูกตอง 
                4)   จัดทํางบกระทบยอดสําหรับบัญชีเงินฝากของกองทุนท่ีอยูภายใตการดแูลของผูดูแล
ผลประโยชน 
                5)  จัดทํารายงานเก่ียวกับเงินโอน และรายละเอียดการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ 
และมูลคาหนวยลงทุนของกองทุน 
        (2.15) แจงใหบริษัทจัดการทราบในกรณีท่ีบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลัก ทรัพย รวมท้ังประกาศหลักเกณฑ หรือขอบังคบัอ่ืนใดท่ีออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกลาว
จนกอใหเกิดความเสียหายตอกองทุน 
        (2.16) จัดทํารายงานเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีบริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวน
กระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนหรือไมปฏบัิติตามหนาท่ีตามมาตรา 125 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย พ.ศ. 2535 ภายใน 5 วันนับแตวันท่ีผูดูแลผลประโยชนรูถึงเหตุการณดังกลาว 
        (2.17) ดแูลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลกัฐานของกองทุนตามท่ีเห็นสมควร ท้ังนี้จะตองไม
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เขามามีอํานาจตอการตัดสินใจและการดําเนินงานของบริษัทจัดการ 
        (2.18) ดําเนนิการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาท่ีของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ท้ังน้ี เพ่ือประโยชนของผูถือหนวยลงทุนท้ังปวง หรือเม่ือไดรับคําส่ัง
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สําหรับคาใชจายในการฟองรองบังคับคดีเพ่ือประโยชนของผูถือหนวย
ลงทุนในกองทุนใหเรียกรองจากทรัพยสินของกองทุนรวม 
        (2.19) ในกรณีท่ีมีการเลิกโครงการ หนาท่ีผูดูแลผลประโยชนจะส้ินสุดเมื่อผูชําระบัญชีไดจดทะเบียนเลิก
กองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในชวงระยะเวลาท่ีการชําระบัญชียังไมส้ินสุดผูดูแลผลประโยชน
จะรับฝากทรัพยสินของกองทุนจนกวาจะจดทะเบียนเลิกกองทุน 
        (2.20) ในกรณีท่ีผูดูแลผลประโยชนหมดหนาท่ีลงไมวาในกรณีใดก็ตาม ผูดูแลผลประโยชนน้ันตองทํา
หนาท่ีผูดูแลผลประโยชนของกองทุนตอไปอยางสมบูรณจนกวาการจัดการโอนทรัพยสิน และเอกสารหลักฐาน
ท้ังหมดของกองทุนนั้น ตลอดจนการดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเปนเพ่ือใหการโอนทรัพยสินและเอกสารท้ังหลาย
เปนไปโดยเรียบรอยใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหมจะเสร็จส้ินและผูดูแลผลประโยชนรายใหมสามารถทํา
หนาท่ีไดทันที เวนแตบริษัทจัดการหรือผูมีอํานาจตามกฎหมายจะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน 
        (2.21) แจงการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคนืหนวยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื่องดังกลาวพรอม
ท้ังแสดงเหตุผล และหลักฐานท่ีไดใหความเห็นชอบหรือท่ีไดใหการรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคา
ยอนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผูดูแลผลประโยชนใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน 
        (2.22) ทําการรับรองในกรณีท่ีราคาหนวยลงทุนไมถกูตองอันมีสาเหตุเนื่องจากจากปจจัยภายนอกท่ีไม
อาจควบคุมได เชน จากราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดครัง้สุดทายของตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซ้ือขาย
หลักทรัพยไมถูกตอง  
        (2.23)   รับรองขอมูลการแกไขราคาหนวยลงทุนยอนหลัง รวมถึงการชดเชยราคากรณีคํานวณหนวย
ลงทุนไมถูกตอง 
        (2.24) กรณีการชําระบัญชีกองทุน ผูดูแลผลประโยชนจะดําเนินการเฉลี่ยเงินคนืแกผูถือหนวยลงทุนตาม
มูลคาทรัพยสินคงเหลือท่ีผูชําระบัญชีระบุ รวมถึงการรับฝากทรัพยสินจนกวาการชําระบัญชีจะเสร็จส้ิน 
        (2.25)   จดทะเบียนทรัพยสินหรือหลักทรัพยท่ีตองจดทะเบียนตอนายทะเบียน หรือผูออกหลักทรัพย
แลวแตกรณ ี
        (2.26) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนท่ีรับฝากไว รวมท้ังจัดทําบัญชีแสดง
การรับจายของกองทุนดวย 
        (2.27) ผูดูแลผลประโยชนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงาน ประกาศไวโดยเครงครัด 
        (2.28) ดําเนนิการอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน ท้ังนี้ตองไมขัดตอกฎหมาย

วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือประกาศของสํานักงาน หรือ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.    
 
ผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีกําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนของ
กองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนาท่ีดูแลรักษา
ประโยชนของผูถือหนวยลงทุน และเมื่อมีการเปลีย่นแปลงผูดูแลผลประโยชน ผูดูแลผลประโยชนรายเดิมมี
หนาท่ีดําเนินการตามท่ีจําเปนเพ่ือใหผูดูแลผลประโยชนรายใหมสามารถปฏิบัตหินาท่ีตอไปได ซึ่งการ
ดําเนินการดังกลาวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพ่ือรบัรองความถูกตองและครบถวนของส่ิงท่ีสงมอบให
ผูดูแลผลประโยชนรายใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน 
 
ในกรณีท่ีผูดูแลผลประโยชนกระทําการ งดเวนกระทําการ หรือละเลยไมปฏิบัติหนาท่ี ในการดูแลรักษา
ประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนอาจใชสิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในการฟองรองบังคับคดีกับผูดูแลผลประโยชนเพื่อ
ประโยชนของผูถือหนวยลงทุนท้ังปวงได 
 
ผูดูแลผลประโยชนตองไมกระทําการอันเปนการขัดกับผลประโยชนของกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุน ไมวา
การกระทํานั้นจะเปนไปเพื่อประโยชนของผูดูแลผลประโยชนเองหรือประโยชนของผูอ่ืน เวนแตเปนการเรียก
คาตอบแทนในการทําหนาท่ีเปนผูดูแลผลประโยชน หรือเปนการดําเนินการในลักษณะท่ีเปนธรรมและได
เปดเผยขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนทราบกอนอยางเพียงพอแลว โดยผูถือหนวยลงทุนท่ีไดทราบขอมูลดังกลาว
มิไดแสดงการคัดคาน 
 
ในกรณีท่ีการดําเนินการใดตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมดําเนินการขอมติ 
ใหผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจดําเนินการตามท่ีจําเปนเพื่อขอมติของผูถือหนวยลงทุนได  
เงื่อนไขการเปล่ียนผูดูแลผลประโยชน :  
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บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชน ภายใตเง่ือนไขสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชน เมื่อเกิดกรณีใด
กรณีหน่ึงหรือท้ังหมดดังตอไปน้ี ท้ังนี้ โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน 
        (1)  เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนมีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแล
ผลประโยชนโดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา  90 วัน 
        (2)  ในกรณีท่ีบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามหนาท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีไดตกลงไว ผูดูแลผลประโยชนหรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน 
โดยบอกกลาวใหอีกฝายหน่ึงทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 30 วัน 
        (3)  ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในการจัดการโครงการกองทุนรวม หรือมกีารแกไขเปล่ียนแปลง
กฎหมายวาดวยหลักทรัพย หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือกฎหมายอ่ืนใดในสวนท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของกองทุนรวมอันจะมีผลใหบรษัิทจัดการและผูดูแล
ผลประโยชนไมสามารถตกลงท่ีจะแกไขเปล่ียนแปลงสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนใหสอดคลองกับ
กฎหมายหรือประกาศดังกลาว ท้ังน้ีเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว มีผลใหเปนการเพ่ิมภาระหนาท่ีแกผูดูแล
ผลประโยชน และผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับหนาท่ีดังกลาวตอไป ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหบรษัิทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปน
เวลาไมนอยกวา 90 วัน 
        (4)   ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนใหความเห็นชอบมมีติโดยเสียงขางมากซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุน
รวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนเรียกรองใหมีการเปลีย่นแปลง
ผูดูแลผลประโยชนโดยบริษัทจัดการจะบอกกลาวใหผูดูแลผลประโยชนทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปน
เวลาไมนอยกวา 90 วัน 
        (5)    ในกรณีท่ีผูดูแลผลประโยชนมีคุณสมบัติไมเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา
ดวยคุณสมบัตขิองผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนจัดการ
แกไขคุณสมบัติใหถูกตองภายใน 15 วันนับแตวันท่ีบริษัทจัดการทราบเหตุดังกลาว และจะแจงการแกไข
ดังกลาวใหสํานักงานทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันท่ีไดแกไขเสร็จส้ิน  
 
ในกรณีท่ีผูดูแลผลประโยชนมิไดทําการแกไขคุณสมบัติใหถูกตองภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง บริษัท
จัดการจะดําเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน
นับแตวันท่ีครบกําหนดเวลาดงักลาว และเมื่อไดรับอนุญาตจากสํานักงานแลวบริษัทจัดการจะแตงตั้งผูดูแล
ผลประโยชนรายใหมแทนโดยพลัน ท้ังน้ีเวนแตสํานักงานมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน 
 
        (6)   ในกรณีท่ีผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดการกองทุนรวม หรือขอมูลอ่ืนท่ี
เก่ียวของไปเปดเผย หรือใชในทางท่ีกอหรืออาจกอความเสียหายตอกองทุนรวมหรือกอใหเกิดประโยชนแก
ผูดูแลผลประโยชนเอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได ท้ังนี้การบอกเลิก
สัญญาจะตองบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน 
 
กรณีท่ีมีเหตตุองเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทําใหการเปนผูดูแลผลประโยชนส้ินสุดลง ใหผูดูแล
ผลประโยชนจัดการโอนทรัพยสินและเอกสารหลักฐานท้ังหมดของกองทุนรวมใหแกผูดแูลผลประโยชนรายใหม
หรือตามคําส่ังของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเปน
เพื่อใหการโอนทรัพยสินและเอกสารท้ังหลายเปนไปโดยเรียบรอยภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันถัดจากการเปน
ผูดูแลผลประโยชนส้ินสุดลง  
 
ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวมหรอืผูถือหนวยลงทุนท่ีไม
เขาขอยกเวนใหกระทําได หากเปนกรณีท่ีมนีัยสําคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ใหบริษัทจัดการกองทุน
รวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนได  
 
สถานท่ีเก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :  

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

ชื่อ : นาย อนุสรณ เกียรติกังวาฬไกล  
ท่ีอยู :  

บริษัท เอเอสวี แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด เลขท่ี 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยาน
นาวา กรุงเทพมหานคร 10120  โทรศัพท 0 2294 8504 , 0 2294 8587 โทรสาร 0 2294 2345 

ชื่อ : นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล  
ท่ีอยู :  

บริษัท เอเอสวี แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด เลขท่ี 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  เขตยาน
นาวา กรุงเทพมหานคร 10120  โทรศัพท 0 2294 8504 , 0 2294 8587 โทรสาร 0 2294 2345 

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :  

1. สิทธิในการไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาท่ีผูสอบบัญชี 
2. ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
3. แสดงความเห็นตองบการเงินจากผลการตรวจสอบโดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการ

บัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

 
4. นายทะเบียนหนวยลงทุน :  

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

 
5. ผูจัดจําหนาย :  

ชื่อ :  
ท่ีอยู :  

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :  

 
6. ผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน :  

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

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

(1)   สิทธิของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน  
        (1.1)   ไดรับคาธรรมเนียม ตามท่ีระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน  
        (1.2)   บอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในสัญญาแตงตั้ง
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
(2)    หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคนื  
        (2.1)   ใหจัดวางเอกสารเผยแพร ณ สํานักงานใหญและสาขา (ถามี) ของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนเก่ียวกับกองทุน รวมท้ังดําเนินการดวยความรวมมือของบริษัทจัดการในการเผยแพรมลูคาหนวยลงทุน ราคา
ขายหนวยลงทุน ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน รวมท้ังขอมูลและเอกสารอันจําเปน  
        (2.2)   แจกจายหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญท่ีผูลงทุนควรทราบ ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน ใบ
คําส่ังซ้ือหนวยลงทุน ใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน หรือเอกสารการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับหนวยลงทุนท่ีจําหนาย 
หรือเอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับกองทุน  
        (2.3)   รับเอกสารและตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของเอกสารท่ีใชในการซ้ือหรือขายคืน
หนวยลงทุนและเอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ  
        (2.4)   ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาทิ บัตรประชาชน บัตรขาราชการ วาตรงกับชื่อของผูถือหนวย
ลงทุนของกองทุนในการทําธุรกรรมกับกองทุน  
        (2.5)   รับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน หรือชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน ท้ังนี้ 
ตามเงื่อนไขท่ีระบุในโครงการ  
        (2.6)   ยนืยนัการซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน สงมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน/
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี และเอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ  
        (2.7)   คืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุนใหแกผูซ้ือท่ีไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตามเงื่อนไขท่ีระบุไวใน
โครงการจัดการกองทุนรวม  
        (2.8)   ใหความรวมมือกับบริษัทจัดการในการแจงหรือติดตอกับผูส่ังซื้อหนวยลงทุน หรือผูถือหนวย
ลงทุนเม่ือมีความจําเปนท่ีจะตองแจงหรือติดตอเก่ียวกับสิทธิประโยชนของผูส่ังซ้ือหนวยลงทุน หรือผูถือหนวย
ลงทุน หรือเมื่อมีเหตุจําเปนอ่ืนใด  
        (2.9)   ทําการอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับหนาท่ีดังกลาวขางตน  
        (2.10)  ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ตลอดจน
หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูสนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึง
กฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด  
 
7. ผูดูแลสภาพคลอง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ชื่อ :  
ท่ีอยู :  

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :  

 
8. ผูลงทุนรายใหญ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายท่ีไมไดเปนผูดูแลสภาพ
คลอง) :  

ชื่อ :  
ท่ีอยู :  

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :  

 
9. ท่ีปรึกษา :  
 
9.1. ท่ีปรึกษาการลงทุน :  

ชื่อ :  
ท่ีอยู :  
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สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :  

 
หมายเหตุ (ท่ีปรึกษาการลงทุน) :  

 
9.2.ท่ีปรึกษากองทุน :  

ไมมี  
 
สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :  

 
หมายเหตุ (ท่ีปรึกษากองทุน) :  

 
10. ผูประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  
 
ไมม ี
 
11. ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ชื่อ :  
ท่ีอยู :  

สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :  

ไมมี  
 
หมายเหตุ (ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน) :  

 
12. คณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

ไมมี  
 
สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบ :  

 
13. สิทธิหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน :  
 
13.1. สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนใหกับบริษัทจัดการหรือผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถา
มี) ไดตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในเรื่อง “การรับซ้ือคืนหนวยลงทุนในหนังสือช้ีชวน”  

 
13.2. สิทธิในการรับเงินปนผล :  

ไมมี  
 
13.3. สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :  
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หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ ไมสามารถโอนเปลี่ยนมือไดตามกฎหายกําหนด  

 
13.4. ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน :  

ท้ังน้ี การโอนหนวยลงทุนตองไมทําใหการถือหนวยลงทุนของบุคคลใด หรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินขอจํากัด
การถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมและหนาท่ีของบริษัทจัดการ เวนแตเปนการโอนทางมรดก  
 
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :  

การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการจะตองไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือ
หนวยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึง่ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด
ของโครงการจัดการกองทุนรวม  
ในการขอมติจากผูถือหนวยลงทุนในเรื่องใดๆ บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคล
เดียวกันนั้นในสวนท่ีเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดรวมในจํานวนเสียงใน
การขอมติครั้งนัน้  
ท้ังน้ีในการขอมติผูถือหนวยลงทุนเพ่ือแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีการจัดการ บริษัท
จัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในหนังสือช้ีชวนโครงการ  
 
13.6. สิทธิในการไดรับเงินคนืเมื่อเลิกโครงการ :  

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิท่ีจะไดรับเงินคนื และ/หรือ ไดรับทรัพยสินอ่ืนแทนเงิน เม่ือบรษัิทจัดการเลิกกองทุนรวม 
โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีการชําระบัญชีตามหลักเกณฑและวิธีการตามท่ีกําหนดไวในโครงการ 

 
13.7. สิทธิประโยชนอ่ืน ๆ :  

13.7.1 สิทธิในการจํานําหนวยลงทุน  
หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพไมสามารถจํานําไดตามกฎหมายกําหนด 
 
13.7.2 สิทธิในการไดรับชําระคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนแทนเงิน  
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิไดรับการชําระคารับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน แทนเงินได ใน
กรณีท่ีกองทุนไมสามารถชําระคารับซื้อคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไดตามท่ีกําหนดในเรื่อง “การ
ชําระคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนแทนเงิน” 
 

13.7.3 สิทธิในการเปลี่ยนแปลงขอมูลของผูถือหนวยลงทุน  
ผูถือหนวยลงทุนท่ีประสงคจะแจงแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลท่ีไดแจงไวเมื่อเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุนหรือเมื่อ
เปดบัญชีกองทุน ตองกรอกใบคําขอแกไขขอมูลผูถือหนวย และยื่นใหแกบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนเพ่ือ
แกไขขอมูล โดยผูถือหนวยลงทุนตองยื่นเอกสารประกอบ (ถามี) เพ่ือใหนายทะเบียนดําเนินการแกไขขอมูลใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนหรือบัญชีกองทุนตอไป โดยผูถือหนวยลงทุนตองรับทราบและยินยอมท่ีจะปฏิบัติตาม
เงื่อนไขท่ีกําหนดในใบคําขอแกไขขอมูลผูถือหนวย  
 
13.7.4 สิทธิในการไดรับประโยชนตางๆ ท่ีกองทุนจัดไวใหสําหรับผูถือหนวยลงทุน  
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิในการไดรับขอมูลเก่ียวกับกองทุน เชน รายงานประจําป รายงานทุกรอบ 6 เดือน  

  
13.8. อ่ืน ๆ :  

(1)   สิทธิและหนาท่ีเก่ียวกับภาษีของผูลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
สิทธิและหนาท่ีเก่ียวกับภาษีของผูลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพจะเปนไปตามกฎกระทรวงประกาศอธิบดี 
กรมสรรพากร และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ถามี) ดังตอไปนี้ ซึ่งผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดไดจากคูมือภาษี
เก่ียวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  
        (1.1)   กฎกระทรวง ฉบับท่ี 228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวน
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รัษฎากร ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ   พ.ศ. 2544  
        (1.2)   ประกาศอธิการบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได (ฉบับท่ี 90) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑวิธีการ
และเง่ือนไขเพ่ือการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาท่ีไดจายคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพ และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2544  
        (1.3)   ประกาศอธิการบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได (ฉบับท่ี 91) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขสําหรับกรณีผูถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชีพไดรับเงินหรือผลประโยชนใ ดๆ จาก
กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ เพราะเหตุสูงอายุทุพพลภาพ หรือ ตาย ลงวันท่ี 15 มนีาคม พ.ศ. 2544  
        (1.4)   ประกาศอธิการบดีกรมสรรพากร เก่ียวกับ ภาษีเงินได  (ฉบับท่ี 93) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขเพ่ือการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาท่ีไดจายเปนคาซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชีพ ลงวันท่ี 19 มถินุายน พ.ศ. 2544  
        (1.5)   ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงนิได (ฉบับท่ี 119) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ  และเง่ือนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดเทาท่ีไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ และถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ. 2545  
        (1.6)   กฎหมายท่ีเก่ียวของท่ีจะมีในอนาคต และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ถามี)   

 
(2)   สิทธิในการสับเปลี่ยนการลงทุนในหนวยลงทุน ไปยังกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพกองอ่ืน  
ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพกองหนึ่งท้ังหมด
หรือบางสวนไปยังกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพกองอ่ืน โดยตองสับเปลี่ยนไปยังกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง 
หรือหลายกองทุนรวม ภายใน 5 วันทําการ นับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ีสับเปลี่ยน
ไดรับคําส่ังจากผูถือหนวยลงทุน และสามารถนับระยะเวลาการถือหนวยลงทุนตอเนื่องกันได ท้ังนี้ การ
สับเปล่ียนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ จะตองจัดทําเอกสาร หลักฐานการสงมอบใหแกกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพท่ีรับสับเปลี่ยนเก็บไวเปนหลักฐาน เพ่ือใหสามารถตรวจสอบได  
 
ผูถือหนวยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไมเกินคาหนวยลงทุนท่ียังสงใชแกบริษัทจัดการกองทุนรวมไมครบ 
 
การท่ีผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซ้ือหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไมวาในทอด
ใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวยอมรับท่ีจะผูกพันตามขอกําหนดในขอผูกพันซึ่งลงนามโดยผูดแูล
ผลประโยชนท่ีไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ 
 
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจายผลประโยชนตอบแทนและคนืเงินทุนไดไมเกินไป
กวาสวนของทุนของกองทุนรวมท่ีตนถือ ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีการแบงชนิดของหนวยลงทุน สิทธิในการไดรับ
ประโยชนตอบแทนหรือการคนืเงินทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละชนิดตองเปนไปตามขอกําหนดของหนวย
ลงทุนชนิดนัน้ ๆ ดวย  
 
14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :  
 
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :  

- ระบบไรใบหนวยลงทุน 
- สมดุบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน 
- หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน 
 
14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :  

โครงการจัดการจะใชระบบไรใบหนวยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการใหนายทะเบียนหนวย
ลงทุนทําการบันทึกช่ือผูส่ังซื้อหนวยลงทุนเปนผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามรายละเอียดใน 
“ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน” และ “ใบคําส่ังซ้ือหนวยลงทุน” เม่ือผูส่ังซื้อหนวยลงทุนไดชําระเงินคาซ้ือหนวย
ลงทุนครบถวนแลว  
ในกรณีท่ีมีผูถือหนวยลงทุน 2 คน ถือหนวยลงทุนรวมกัน บริษัทจัดการจะจดแจงชื่อผูถือหนวยลงทุนเหลานัน้ 
เปนผูใชสิทธิในฐานะผูส่ังซื้อหนวยลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุน  
14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน  
นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี” ทุกคร้ังท่ีมี
การส่ังซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน เพ่ือเปนการยืนยันจํานวนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน และจะจัดสง
หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับ
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แตวันทําการถัดจากวันท่ีปดการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 7 วันทําการนับแตวันทําการถัดจาก
วันท่ีซ้ือขายหนวยลงทุนในชวงการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก อนึ่งเอกสาร
หลักฐานตางๆ จะจัดสงโดยทางไปรษณีย หรือใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนเปนผูมอบใหแลวแตกรณ ี 
14.2.2 สมุดบัญชแีสดงสิทธิในหนวยลงทุน  
1) หากผูถือหนวยลงทุนแสดงความประสงคขอรับเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนในรปูแบบสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหนวยลงทุน บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคนื (ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด) จะออก
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนภายในวันเดียวกันกับท่ีไดรับคําขอเปดบัญชี
กองทุน และ/หรือคําส่ังซื้อหนวยลงทุน และผูส่ังซื้อไดชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนครบถวนแลว  
2) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะจดแจงชื่อผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนเปนผูถือหนวยลงทุนในสมดุทะเบียนผูถือหนวย
ลงทุนตอเมื่อบริษัทจัดการไดรับชําระเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนถูกตองครบถวน และผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนนั้น
ไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบรอยแลว  
3) ผูถือหนวยลงทุนมหีนาท่ีท่ีจะตองนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน มาใหบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุน
การขายหรือรับซ้ือคืน (ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด) บันทึกรายการซ้ือขายหนวยลงทุนใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 
โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน มาบันทึกรายการใหเปนปจจุบันไดตั้งแตวัน
ทําการถัดจากวันทํารายการซื้อขายหนวยลงทุน หรือตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยรายการท่ีปรากฎในสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจะถือวาถูกตอง เม่ือรายการดังกลาวตรงกันกับขอมูลท่ีบันทึกไวในระบบนาย
ทะเบียนหนวยลงทุน  
อยางไรก็ตาม หากสมุดบัญชีแสดงสิทธิไมไดถูกบันทึกใหเปนปจจุบัน ใหถือเอาขอมูลท่ีบันทึกไวในระบบนาย
ทะเบียนหนวยลงทุนเปนรายการท่ีเปนปจจุบัน และถูกตอง  
4) ผูถือหนวยลงทุนมหีนาท่ีตองปฏิบัติตามขอกําหนด และเง่ือนไขท่ีเก่ียวของกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวย
ลงทุน ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตใหผูถือหนวยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงการรับสมดุบัญชีแสดงสิทธิใน
หนวยลงทุน เปนหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนภายหลังไดหรือไมก็ได โดยใหเปนไปตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ  
นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการใหมีการออกและจัดสง “รายงานการถือหนวยลงทุน” ใหแกผูถือหนวย
ลงทุนท่ีมีชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันทําการสุดทายของเดือนมถิุนายน และเดือน
ธันวาคม ทางไปรษณีย หรือทางส่ืออิเล็กทรอนิกส ตามความประสงคของผูถือหนวยลงทุน อยางไรก็ตาม ใน
กรณีท่ีไมไดมีการจัดสงรายงานการถือหนวยลงทุน ใหผูถือหนวยลงทุนใชสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน 
ซ่ึงไดรับการปรับปรุงรายการใหเปนปจจุบันแทนรายงานการถือหนวยลงทุนได  
นายทะเบียนหนวยลงทุนและ/หรือบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหนวยลงทุนท่ีปรากฏในทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุนเปนรายการท่ีเปนปจจุบันและถูกตอง  
ในกรณีท่ีบัญชีกองทุนของผูถอืหนวยลงทุนไมมมูีลคาคงเหลือในบัญชีและบัญชนีั้นไมมีการติดตอขอใชบริการ
เปนเวลานานติดตอกันเกิน 1 ป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปดบัญชีดังกลาวโดยไมตองแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบลวงหนาไมวาดวยเหตุใดๆ  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการกองทุนรวม
เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงวัน เวลาทําการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวของ โดยถือวา
ไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ท้ังนี้ จะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กอน  
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพ่ือใหผูถือหนวย
ลงทุนสามารถใชอางอิงตอบรษัิทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอ่ืนได  
ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุน บรษัิทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําใบหนวยลงทุนมอบ
ใหแกผูถือหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยในรูปแบบหนังสือรับรองสิทธิ
ในหนวยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน และ/หรือรูปแบบอ่ืนใดท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลง แกไข 
หรือเพิ่มเติมในอนาคต เพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเทานั้น ตามความประสงคของผูถือหนวยลงทุน  
ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเง่ือนไขในการออกและสงมอบเอกสารแสดง
สิทธิในหนวยลงทุนในอนาคตได โดยไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ และบริษัทจัดการจะปดประกาศให
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทําการ ณ ท่ีทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และ/หรือสถานท่ีติดตอของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  
ท้ังน้ี บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจาก
หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน เปนสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน หรือรูปแบบอ่ืนท่ีบริษัทจัดการจะ
กําหนดเพ่ิมเตมิ โดยบริษัทจัดการจะประกาศใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทําการ ณ ท่ีทําการทุกแหงของ
บริษัทจัดการ และ/หรือสถานท่ีติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคนืหนวยลงทุน  
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพ่ือใหผูถือหนวย
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ลงทุนสามารถใชอางอิงตอบรษัิทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอ่ืนได 
 
ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุน บรษัิทจัดการกองทุนรวมตองจัดทําใบหนวยลงทุนมอบ
ใหแกผูถือหนวยลงทุน  
 
15. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :  

ไมมี  
 
16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน :  

กรณีบริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน และจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขัน้ตอนการดําเนินการตอไป โดยตองไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานกอน และไมถือวาเปนการแกไขโครงการ โดยข้ันตอนท่ีกําหนดดงักลาวตองสามารถ
ปฏิบัติไดจริง และเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะตองแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทุกรายทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน  

 
การชําระเงินหรือทรัพยสินอ่ืนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนท่ี
ปรากฏช่ือตามทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ เวลาท่ีกําหนด เทานั้น  
 
17. การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน :  

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

บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดจะถือหนวยลงทุนไดไมเกินหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายได
แลวท้ังหมดของกองทุนรวม ยกเวนในกรณีเขาขอยกเวนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยเรื่อง
หลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาท่ีของบริษัทจัดการ  
 
19. หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน :  

ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ี
จําหนายไดแลวท้ังหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมตองไมนบัคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้น
ในสวนท่ีเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวม และในกรณีท่ี
กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน หากเปนการขอมติรายชนิดหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะไมนับคะแนน
เสียงสวนท่ีเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนชนิดน้ัน เวนแตชนิดหนวยลงทุนนัน้มีบุคคลใดหรือกลุม
บุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดยีวหรือกลุมเดียวเปนผูถือหนวยลงทุนชนิดน้ัน บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของ
ผูถือหนวยลงทุนดังกลาวเตม็ตามจํานวนท่ีถืออยู  
 
การดําเนินการใดท่ีโครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมตขิองผูถือหนวยลงทุน หาก
บริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนท่ีไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือ
หนวยลงทุนท้ังปวงเห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวและมีผลผูกพันตามมต ิ
 
มติของผูถือหนวยลงทุนท่ีใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมาย ใหถือวา
มติน้ันเสียไป 
 
ในกรณีท่ีเปนการขอมติเพ่ือแกไขขอผูกพันในเรื่องท่ีกระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตอง
ไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวน
หนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น เวนแตกรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบง
ชนิดหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุนตองเปนไปตามหลักเกณฑเพ่ิมเตมิดังตอไปนี้ดวย 
 
(1) ในกรณีท่ีเปนการขอมติท่ีมีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือ
หนวยลงทุนไมเทากัน ใหไดรับมติผูถือหนวยลงทุนท่ีถือหนวยลงทุนชนิดท่ีไดรับผลกระทบเกินก่ึงหนึ่งของ
จํานวนหนวยลงทุนแตละชนิด 
(2) ในกรณีท่ีเปนการขอมติท่ีมีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณใีด ใหไดรับมติผูถือ
หนวยลงทุนท่ีถือหนวยลงทุนชนิดท่ีไดรับผลกระทบเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิด 
(3) ในกรณีท่ีเปนการขอมติท่ีมีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง ใหไดรับมติผูถือหนวยลงทุน
ชนิดท่ีไดรับผลกระทบเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนชนิดนัน้  
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20. วิธีการแกไขเพ่ิมเติมขอผูกพัน :  

การแกไขเพิ่มเติมสวนใดสวนหนึ่งของขอผูกพันท่ีเปนไปตามวิธีการท่ีกําหนดไวในขอผูกพัน และมีสาระสําคัญท่ี
เปนไปตามและไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตลอดจน
หลักเกณฑท่ีออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกลาว ใหถือวาขอผูกพันสวนท่ีแกไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพัน
คูสัญญา 
 
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในเรื่องท่ีกระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญตองไดรับมติโดย
เสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ท้ังนี้ เรื่องท่ีกระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ใหรวมถึง 
ขอกําหนดเก่ียวกับผลประโยชนตอบแทนและการคนืเงินทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน และเร่ืองท่ีผูดูแล
ผลประโยชนเห็นวากระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ 
 
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในลักษณะดังตอไปนี้ ใหมีผลผูกพันเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน 
โดยไมตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน 
 
(ก) เปนการแกไขเพ่ิมเติมขอผูกพันใหมีสาระสําคัญสอดคลองกับโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ
โดยไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนหรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ 
(ข) ผูดูแลผลประโยชนแสดงความเห็นวาการแกไขเพ่ิมเตมิขอผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจําเปนหรือสมควร 
และไมกระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมนัียสําคัญ 
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันไมวากรณีใด ตองกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
บริษัทจัดการกองทุนรวมและผูดูแลผลประโยชน พรอมท้ังประทับตราบริษัท (ถามี) 
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอผูกพันเปดเผยไว ณ ท่ีทําการและเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวม
เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูได รวมท้ังจัดสงสรุปการแกไขเพ่ิมเติมขอผูกพันพรอมท้ังเหตุผลและ
ความจําเปนใหผูถือหนวยลงทุนพรอมกับการสงรายงานประจําปของกองทุนรวม (เฉพาะกรณีของกองทุนรวม
เพื่อผูลงทุนท่ัวไป)  
 
21. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  
 
21.1. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี  
 
21.2. รายละเอียดเพิม่เติม :  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการอนุมัติใหจัดต้ังกองทุนรวมแบบเปนการ
ท่ัวไป และการฝาฝนหรือการไมปฏิบัตินั้นกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผูลงทุน บริษัทจัดการจะ
แกไขเยียวยาความเสียหายโดยไมชักชา โดยในกรณีท่ีเกิดขอพิพาทระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู
ลงทุน บริษัทจัดการยินยอมใหนําขอพิพาทเขาสูการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ  
 
22. การเลิกกองทุนรวม :  
 
22.1. เง่ือนไขในการเลิกกองทุน :  

บริษัทจัดการจะเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมในกรณีดังตอไปน้ี  
22.1.1 หากปรากฏวากองทุนมีจํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทําการใด  
22.1.2 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุน
ท่ัวไป หากปรากฏวา  
(1) บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึง่เกินกวาหนึ่งในสาม
ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวมนั้น เวนแตเขาขอยกเวนตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
(2) ในกรณีท่ีปรากฏพฤติการณวาบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการใดๆ หรือบุคคลใดถือหนวยลงทุนโดยรู
เห็นหรือตกลงกับบุคคลอ่ืน อันเปนการปกปดหรืออําพรางลักษณะท่ีแทจริงในการถือหนวยลงทุนของบุคคลใด
หรือกลุมบุคคลเดียวกันใดท่ีประสงคจะถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายได
แลวท้ังหมดของกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนท่ัวไป  
22.1.3 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะเพิกถอนการอนุมัติใหจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม ในกรณีท่ีมีเหตุอัน
ควรสงสัยวาอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนท่ัวไปเพ่ือการแสวงหาประโยชนจากการลงทุนของบุคคล



18 

 

หรือกลุมบุคคลใดเปนการเฉพาะ หรือเพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยสินหรือธุรกิจของบุคคลหรือ
กลุมบุคคลใด และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดดําเนินการแจงใหบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบุคคล ท่ี
เก่ียวของทําการชี้แจง แสดงเหตุผล ขอเท็จจริง และหลักฐาน ซ่ึงในกรณีท่ีไมมีการช้ีแจง หรือชี้แจงแลวแตไม
อาจพิสูจนหรือทําใหเช่ือไดวาการจัดตั้งกองทุนรวมเปนการจัดตั้งกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนท่ัวไปอยางแทจริง 
และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ส่ังใหบริษัทจัดการกองทุนรวมทําการแกไข หรือดําเนินการใดๆ และบริษัท
จัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ส่ังได หรือดําเนินการแลว แตไม
สามารถทําใหกองทุนรวมเปนกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนท่ัวไปอยางแทจริง  
22.1.4 เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ส่ังใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนเปดในกรณีท่ีบริษัทจัดการกระทําการ
หรืองดเวนกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนเปดหรือไมปฏิบัติตามหนาท่ีของตน  
22.1.5 เมื่อไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวย
ลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของโครงการจัดการ  
22.1.6 หากปรากฎวามีการขายคืนหนวยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ แตไมรวมถึงกรณีท่ีเปนการ
ขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหนวยลงทุน กองทุนรวมฟดเดอร กองทุนรวมดัชน ี
และกองทุนรวมอีทีเอฟ 
(1) มีการขายคืนหนวยลงทุน ณ วันใดวันหน่ึงเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลว
ท้ังหมด  
(2) มียอดรวมการขายคนืหนวยลงทุนในหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาหาวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใด
ติดตอกัน  
คิดเปนจํานวนเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด  
เงื่อนไขพิเศษ :  
22.1.7 กรณีท่ีบริษัทจัดการไดรับคําส่ังใหเลิกกองทุนจากหนวยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย อาทิ คําส่ังศาล 
คําส่ังอนุญาโตตุลาการ และ/หรือกรณีปรากฏการณอ่ืนใดตามท่ีระบุไวในโครงการนี้  

 
22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  

เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาแกไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ 
เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอ่ืน ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนและสมควรสําหรับการเลิกกองทุน บริษัทจัดการ
จะดําเนินการดังนี้ 

กรณีทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา 

กรณีทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี ้
(1)   ดําเนินการดวยวิธีการใด ๆ เพ่ือใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนท่ัวไปทราบเรื่องดังกลาวกอนวันเลิก
กองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวาหาวันทําการ เชน ประกาศในหนังสือพิมพรายวันแหงทองถิ่น เปนตน เวนแต
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะใหความเห็นชอบ หรือผอนผันเปนอยางอ่ืน และกระทําการดวยวิธีอ่ืนใด 
เพื่อใหผูลงทุนรับทราบขอมูลในเรื่องดังกลาวได 
(2)   แจงเปนหนังสือใหผูดูแลผลประโยชน และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบกอนวันเลิกกองทุนเปน
เวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ 
(3)   จําหนายทรัพยสินของกองทุนเพ่ือรวบรวมเปนเงินโอน เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย และตั๋วสัญญาใชเงินท่ีมีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเม่ือทวงถาม ใหเสร็จส้ินกอนวันเลิกกองทุน 

กรณีไมทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา 

กรณีท่ีไมทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา ดังเชนกรณีท่ีปรากฏเหตุตามขอ 22.1.1 บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการดังนี ้
(1)   ยุติการรับคําส่ังซ้ือและคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนต้ังแตวันทําการท่ีปรากฏกรณีตามขอ 22.1.1  
(2)   แจงใหผูถือหนวยลงทุนท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียลงทะเบียน รวมท้ัง
แจงเปนหนังสือใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบดวย ท้ังนี้ ภายใน 3 วันทําการนับแตวันทําการท่ี
ปรากฏกรณตีามขอ 22.1.1   
(3)   จําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีเหลืออยูของกองทุนรวมภายใน 5 วันทําการนับแตวันทําการท่ีปรากฏ
กรณีตามขอ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเทาท่ีสามารถกระทําไดเพ่ือชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุน
โดยอัตโนมัต ิ
(4)   ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินท่ีรวบรวมไดตาม (3) ใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 10 วัน
ทําการนับแตวันทําการท่ีปรากฏกรณีตามขอ 22.1.1 และเมือ่ไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแลวจะถือ
วาเปนการเลิกกองทุนรวม 
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เมื่อไดดําเนินการตาม (1) ถึง (4) แลว หากมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยูจากการดําเนินการตาม (3) 
ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดาํเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการ
ชําระบัญชีของกองทุนรวม 

 
23. การชําระบัญชีเม่ือเลิกกองทุน :  

เมื่อเลิกโครงการแลวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ เวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน จะ
พิจารณาแกไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมประกาศ กําหนด ส่ังการเห็นชอบ และ/หรือผอนผัน เปนอยางอ่ืน 
 
(1)   บริษัทจัดการจะจัดใหมีการชําระบัญชี โดยจะแตงต้ังผูชําระบัญชีท่ีสํานักงาน เห็นชอบ เพ่ือดําเนินการ
คํานวณ รวบรวมทรัพยสิน จัดทําบัญชี ชําระหน้ีสิน จําหนายและแจกจายทรัพยสินแกผูถอืหนวยลงทุน รวมท้ัง 
ทําการอยางอ่ืนตามแตจําเปนเพื่อชําระบัญชีของกองทุนใหเสร็จส้ิน โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ส่ังการ ผอนผัน และ/หรือเห็นชอบ 
(2)   เมื่อชําระคาใชจาย คาธรรมเนียม คาภาระติดพัน เงินคาตอบแทนในการชําระบัญช ีและหนี้สินท้ังหมดของ
กองทุนเสร็จส้ิน ผูชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี่ยคืนเงินใหแกผูถือหนวยลงทุน  ตามมูลคาทรัพยสินสุทธิเทาท่ีคง
เหลืออยูตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนท่ีมีช่ือปรากฏอยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันเลิกกองทุนรวม    
(3)   ในกรณีท่ีเจาหนี้ของกองทุนไมไดยื่นคําทวงหนี้แกผูชําระบัญชี หรือผูถือหนวยลงทุนไมมารับเงินหรือ
ทรัพยสิน หรือไมยืน่เช็คตอธนาคารเพื่อใหใชเงินตามเช็คท่ีไดรับเนื่องจากการแจกจายทรัพยสินใหแกผูถือ
หนวยลงทุน ผูชําระบัญชีจะดําเนินการวางเงินตามจํานวนหนี้หรือจํานวนเงินตามเช็ค หรอืวางทรัพยสินอ่ืน ซ่ึงได
หักคาฤชาธรรมเนียมและคาใชจายเก่ียวกับการวางเงินหรือทรัพยสินดังกลาวแลว รวมท้ังวางเงินประกันคาฤชา
ธรรมเนียมไว ณ สํานักงานวางทรัพยตามกฎหมาย กฎขอบังคับ และระเบียบเก่ียวกับการวางทรัพย และจะแจง
เปนหนังสือใหเจาหน้ี หรือผูถอืหนวยลงทุน ซ่ึงมีชื่อปรากฏในบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวมทราบ
ถึงการวางเงินหรือทรัพยสินดงักลาวโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีอ่ืนท่ีมีหลักฐานการตอบรับ 
อีกท้ังยังจะดําเนินการใดๆ ตามความจําเปนเพ่ือใหสํานักงาน เปนผูมีสิทธิถอนเงินหรือทรพัยสินท่ีวางไว ซ่ึง
เจาหนี้หรือผูถือหนวยลงทุนมิไดเรียกเอาภายใน 10 ป นับแตวันถดัจากวันท่ีไดรับ คําบอกกลาวการวางเงินหรือ
ทรัพยสินในฐานะท่ีเปนทรัพยสินคงคางของกองทุนรวม 
(4)   ผูชําระบัญชีจะตองชําระบัญชีใหเสร็จส้ินภายใน  90 วันนับตั้งแตวันถดัจากวันเลิกกองทุนรวม และเมื่อ
ชําระบัญชีเสร็จส้ินแลว ผูชําระบัญชีจะทําการยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพรอมท้ังจัดสงรายงานผลการ
ชําระบัญชีตามแบบท่ีสํานักงาน ประกาศกําหนด ภายใน 30 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จส้ิน เวนแต
ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนไมมารับเงินหรือทรัพยสิน หรือไมยื่นเช็คแกธนาคารเพ่ือใหใชเงินตามเช็คท่ีไดรับ
เนื่องจากการแจกจายทรัพยสินใหแกผูถือหนวยลงทุน  ผูชําระบัญชีสามารถยืน่คําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม
ไดเมื่อพนกําหนด 6 เดือนนับต้ังแตวันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จส้ิน เวนแตมีเหตุผลจําเปนและสมควรโดยตอง
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ดวย และหากปรากฏวายังมีทรัพยสินคงคางอยู ผูชําระบัญชีจะจัดการโอน
ทรัพยสินดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน 

โครงการจัดการกองทุนรวมท่ีผานการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผานการแกไขเพ่ิมเตมิตามมาตรา 129 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ท่ีแนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับ
บริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหนึ่งของขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบรษัิทจัดการกองทุนรวม   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


