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ข้อผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิด แอล เอช โกรท 

กบั บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จาํกดั 

 
1. บริษทัจดัการ : 

ชื�อ   : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 
ที�อยู่ : เลขที� 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร  ชั &น 14  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

10120 
  โทรศพัท ์0 2286 3484  , 0 2679 2155 โทรสาร 0 2286 3585 , 0 2679 2150  
 

สทิธ ิหน้าที� และความรบัผดิชอบ :  
ในการจดัการกองทุนบรษิทัจดัการมสีทิธ ิหน้าที� และความรบัผดิชอบในการดาํเนินการดงัต่อไปนี& 
(1)     การบรหิารกองทุนรวม 

(1.1)       ยื�นคาํขอจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิ ซึ�งเป็นเงนิไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนต่อ 
     สาํนกังานภายใน 15 วนัทาํการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั &งแรก 

(1.2)      จดัการกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามที�ระบุไวใ้นโครงการจดัการ กองทุนเปิด แอล เอช โกรท ที�ไดร้บัอนุมตัจิาก
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกบับรษิทัจดัการอย่างเคร่งครดั 

(1.3)      นําเงนิของกองทุนรวมไปลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิต่างๆ และซื&อขาย จาํหน่ายสั �งโอน เปลี�ยนแปลง
เพิ�มเตมิหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิที�ลงทุนไวต้ามที�บรษิทัจดัการเหน็สมควรโดยลงทุนภายใตห้ลกัเกณฑข์อง
กฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นโยบายการลงทุน
ของคณะกรรมการการลงทุน และตามวตัถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุนของโครงการที�ไดร้บัอนุมตัจิาก 

            สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(1.4)   ดาํเนินการเพิ�มจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายแลว้ หรอืยกเลกิหน่วยลงทุนที�รบัซื&อคนื 
(1.5)    ดําเนินการเพิ�มจํานวนเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ตามวิธกีารที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กาํหนด 
(1.6)    สงวนสทิธทิี�จะปฏเิสธ ระงบั หรอืหยุดการสั �งซื&อ ขายคนืหรอืสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนตามที�ระบุไวใ้นโครงการ 
(1.7)   สงวนสทิธทิี�จะเลื�อนกาํหนดการชาํระเงนิค่ารบัซื&อคนืหน่วยลงทุน ตามที�ระบุไวใ้นโครงการ 
(1.8)   สงวนสทิธทิี�จะรบัชําระหนี&เพื�อกองทุนดว้ยทรพัย์สนิอื�นแทนการชําระหนี&ด้วยเงนิโอนตามตราสารแห่งหนี&

ตามที�ระบุไวใ้นโครงการ 
(1.9) สงวนสทิธทิี�จะชาํระค่ารบัซื&อคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื�นแทนเงนิไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละ

วธิกีารที�สมาคมกาํหนด 
(1.10)  สงวนสทิธทิี�จะละเวน้ไม่ปฏบิตัติามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน เมื�อบรษิทัจดัการ และ/หรอื ผูจ้ดัการกองทุนมี

เหตุอันสมควรเชื�อได้ว่ามติดังกล่าว ขัด ฝ่าฝืน กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของสํานักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานอื�นใดที�มอีาํนาจตามกฎหมาย 

(1.11) เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในที�ประชุมผูถ้อืหุ้นของกจิการที�กองทุนถอืหุ้นหรอืหลกัทรพัยอ์ยู่เท่าที�
จําเป็น เพื�อรกัษาประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน และเป็นไปตามแนวนโยบายที�คณะกรรมการการลงทุน
เป็นผูก้าํหนด 

(1.12)  เปลี�ยนแปลง หรอืแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทุน หรอืวธิจีดัการกองทุนตามที�ระบุไว้ในโครงการ
ภายใตห้วัขอ้ “วธิกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ” 
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(1.13)  กระทํานิติกรรมสญัญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ�งบริษัทจดัการมอีํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของ
กฎหมาย 

(1.14) ปฏบิตักิารอื�นๆ เพื�อใหบ้รรลุซึ�งวตัถุประสงคข์องกองทุน และรกัษาไวซ้ึ�งผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน
ภายใต้ขอบเขต หน้าที� และความรบัผิดชอบของบริษัทจัดการ ทั &งนี& จะต้องไม่ขดัต่อพระราชบัญญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
และประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ทั &งที�มอียู่ในปจัจุบนัและที�จะ
แกไ้ขเพิ�มเตมิในอนาคต 

(1.15)   ดาํเนินการเลกิกองทุนตามที�ระบุไวใ้นโครงการ 
(1.16)   จดัใหม้กีารชําระบญัช ีตามที�ระบุไวใ้นโครงการภายใตห้วัขอ้  “การชาํระบญัชกีองทุนรวม และวธิกีารเฉลี�ย

เงนิคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนเมื�อเลกิโครงการ” 
(1.17)   ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามรายละเอยีดโครงการ และตามกฎหมาย ก.ล.ต. โดยเคร่งครดั 

(2)   การรบัและจ่ายเงนิของกองทุน 
(2.1)  จดัใหม้กีารรบัและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย หรอืเงนิตอบแทนอื�นใดจากและใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนและ

กองทุน ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัการของกองทุนตามที�กาํหนดไวใ้นหวัขอ้ “ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้่ายที�เรยีกเกบ็จากผูส้ ั �ง ซื&อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

(2.2)  ได้รับ ค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื�นๆ ตามที�กําหนดไว้ในหัวข้อ 
“ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที�เรยีกเกบ็จากผูส้ ั �งซื&อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” 

(3)   การแต่งตั &งบุคคลที�เกี�ยวขอ้งเพื�อการจดัการกองทุน 
(3.1)  จดัใหม้ผีูดู้แลผลประโยชน์กองทุนซึ�งมคุีณสมบตัติามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยคุณสมบตัิของ

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถงึการเปลี�ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั &งผูดู้แล
ผลประโยชน์อื�นแทนตามเงื�อนไขในการเปลี�ยนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ที�กําหนดไว้ในหวัขอ้ “เงื�อนไขการ
เปลี�ยนผูด้แูลผลประโยชน์” ทั &งนี& โดยได ้รบัอนุญาตจากสาํนกังานก่อน 

(3.2)   แต่งตั &งผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื&อคนืภายใต้หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวธิกีารที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกาํหนด 

(3.3)  จดัใหม้ผีูส้อบบญัชขีองกองทนุที�มคุีณสมบตั ิและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศสาํนกังาน ว่าดว้ยการให้
ความเหน็ ชอบผูส้อบบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัยแ์ละบรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัย ์

(3.4)   แต่งตั &งผูช้าํระบญัชกีองทุนเมื�อยุตหิรอืเลกิกองทุน ทั &งนี&โดยความเหน็ชอบของสาํนกังานก่อน 

(3.5)   แต่งตั &งและถอดถอนนายทะเบยีนหน่วยลงทุนของกองทุนตามที�บรษิทัจดัการเหน็สมควร 

(3.6)   แต่งตั &งบุคคลใดๆ เพื�อมาปฏบิตัหิน้าที�ใหแ้ก่กองทุน ทั &งนี&ตามที�บรษิทัจดัการเหน็สมควร 

(4)   การขายและรบัซื&อคนืหน่วยลงทุน และงานทะเบยีนหน่วยลงทุน 

(4.1)  จดัให้มใีบคําขอเปิดบญัชกีองทุน คําสั �งซื&อหน่วยลงทุน หรอืคําสั �งขายคนืหน่วยลงทุนซึ�งมลีกัษณะเป็นไป
ตามที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

(4.2)   ขายและรบัซื&อคนืหน่วยลงทุนตามวธิกีารที�ระบุไวใ้นโครงการภายใต้หวัขอ้ “การเสนอขายหน่วยลงทุนครั &ง
แรก”  “การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั &งแรก” และ “การรบัซื&อคนืหน่วยลงทุน” 

(4.3) จดัสรรหน่วยลงทุนตามวธิกีารที�กําหนดในหวัขอ้ “การเสนอขายหน่วยลงทุนครั &งแรก” และ “การเสนอขาย
ภายหลงัการเสนอขายครั &งแรก” 

(4.4)  จดัสรรหน่วยลงทุนของกองทุนที�จะรบัซื&อคนืจากผูถ้อืหน่วยตามส่วนในหวัขอ้  “การเลื�อนกําหนดการชําระ
เงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน” แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน หรอื “การไม่ขายหรอืไม่รบัซื&อคนืหน่วยลงทุนตามคาํสั �งซื&อ
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หรอืขายคนืหน่วยลงทุน ที�ไดร้บัไวแ้ลว้ หรอืการหยุดรบัคําสั �งซื&อหรอืคําสั �งขายคนืหน่วยลงทุน" หรอื “การ
ชาํระค่ารบัซื&อคนืหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื�นแทนเงนิ” 

(4.5)   ยกเลกิจาํนวนหน่วยลงทุนที�รบัซื&อคนื ซึ�งไดร้บัการจดัสรรแลว้ 
(4.6)   ชดเชยราคาตามหวัขอ้ “หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดาํเนินการในกรณีที�มลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 
(4.7)  ปิดบญัชกีองทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนที�มไิดท้ําการซื&อขายหน่วยลงทุนและไม่มหีน่วยลงทุนตามที�ระบุไวใ้น

หวัขอ้ “การรบัซื&อคนืหน่วยลงทุน” คงเหลอือยู่ในบญัช ี
(5)  การดาํเนินการอื�นๆ 

(5.1)   จดัใหม้กีารฝากทรพัยส์นิของกองทุนไวก้บัผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน 
(5.2)   จดัให้มีและเก็บรกัษาไว้ซึ�งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที�สํานักงาน ประกาศ

กาํหนด 
(5.3)    จดัทาํรายงานทุกรอบปีบญัชเีพื�อแสดงขอ้มลูเกี�ยวกบักองทุนของรอบปีบญัช ีและสง่รายงานดงักล่าวใหแ้ก่ผู้

ถอืหน่วยลงทุนที�มชีื�ออยู่ในทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุน และสํานักงาน ภายใน 3 เดอืนนับแต่วนัสิ&นปีบญัช ี
หรอืภายใน 4 เดอืนนับตั &งแต่วนัถดัจากวนัสิ&นปีบญัช ีในกรณีที�บรษิทัจดัการเลอืกจดัทําและสง่รายงานตาม
ขอ้ (5.4) ตามปีปฏทินิ และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้รีายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว ้ณ ที�ทําการทุกแห่ง
ของบรษิัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื&อคนื (ถ้าม)ี เพื�อใหผู้้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้
และจดัทาํสาํเนาใหเ้มื�อผูถ้อืหน่วยลงทุนรอ้งขอ 
ทั &งนี& บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิี�จะเผยแพร่รายงานทุกรอบปีบญัชเีพื�อแสดงขอ้มูลเกี�ยวกบักองทุนของรอบปี
บญัชดีงักล่าวบนเวบ็ไซต์ของบรษิัทจดัการ http://www.lhfund.co.th และ/หรอืช่องทางอื�นใดที�สํานักงาน
ประกาศกําหนดเพิ�มเตมิในอนาคต และใหถ้อืว่าได้รบัความเหน็ชอบจากผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้ว โดยบรษิัท
จดัการจะประกาศใหท้ราบล่วงหน้า 

(5.5)   จดัทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิเพื�อแสดงขอ้มูลเกี�ยวกบักองทุนของ
รอบระยะเวลา 6 เดอืนนั &น และส่งรายงานดงักล่าวให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนที�มชีื�ออยู่ในทะเบยีนผู้ถอืหน่วย
ลงทุนและสํานักงาน ภายใน 2 เดอืน นับตั &งแต่วนัถดัจากสิ&นรอบระยะเวลา 6 เดอืนดงักล่าว หรอืเมื�อผูถ้ือ
หน่วยลงทุนรอ้งขอ และบรษิทัจดัการจะจดัใหม้รีายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว ้ณ ที�ทาํการทุกแห่งของ
บรษิทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื&อคนื (ถ้าม)ี เพื�อให้ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูไดแ้ละ
จดัทําสาํเนาใหเ้มื�อผูถ้ือหน่วยลงทุนรอ้งขอ ในกรณีที�บรษิทัจดัการเลอืกจดัทําและส่งรายงานดงักล่าวตาม
รอบปีบญัช ีบรษิทัจดัการจะไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องจดัทําและสง่รายงานดงักล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลงั
สาํหรบัปีบญัชนีั &น 
ทั &งนี& บรษิทัจดัการสงวนสทิธทิี�จะเผยแพร่รายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ
เพื� อแสดงข้อมูลเกี�ยวกับกองทุนของรอบระยะเวลา 6 เดือนนั &น  บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
http://www.lhfund.co.th และ/หรอืช่องทางอื�นใดที�สาํนักงานประกาศกําหนดเพิ�มเตมิในอนาคต และใหถ้ือ
ว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ โดยบรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบล่วงหน้า 

(5.5)  จดัทําหนังสือชี&ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื�อแสดงข้อมูลเกี�ยวกับกองทุน ณ วนัสิ&นปีบัญชีและส่งให้แก่
สาํนกังาน ภายใน 60 วนันบัตั &งแต่วนัถดัจากวนัสิ&นปีบญัชนีั &น 

(5.6) แจง้การแกไ้ขเพิ�มเตมิขอ้มลูที�ไดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้ ยกเวน้การเพิ�มจาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนและการแกไ้ข
เพิ�มเตมิจํานวนและมลูค่าหน่วยลงทุนที�ขายไดแ้ลว้ทั &งหมดของกองทุนใหแ้ก่สาํนักงาน ทราบภายใน 5 วนั
ทาํการนบัแต่วนัที�ไดแ้กไ้ขเพิ�มเตมินั &น 

(5.7)  ขอรบัใบแทนหลกัฐานการรบัจดทะเบยีนกองทรพัยส์นิ เป็นกองทุนต่อสาํนักงาน โดยเสยีค่าธรรมเนียมตาม
อตัราที�สาํนกังาน กาํหนดในกรณีที�หลกัฐานดงักล่าวสญูหายหรอืถูกทาํลาย 
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(5.8)  จดัทาํรายงานการซื&อขายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื�นเพื�อการลงทุนของกองทุนเป็นรายวนั และจดัใหผู้ด้แูล
ผลประโยชน์ภายในทุกสิ&นวนัทาํการนั &น 

(5.9)  จดัทํารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวนั และจดัส่งให้ผูดู้แลผลประโยชน์ภายในทุกสิ&นวนั
ทาํการนั &น 

(5.10)  จดัทํารายงานอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย์ และ/หรอื ทรพัย์สนิที�มีมูลค่าเกนิอตัราส่วนที�สํานักงาน 
กําหนด ในกรณีที�มิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรพัย์มาเพิ�มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที�
สํานักงาน กําหนด และจดัส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัถัดจากวนัที�ได้มาซึ�ง
หลกัทรพัย ์และ/หรอื ทรพัยส์นินั &นมมีลูค่าเกนิอตัราที�กาํหนด 

(5.11)  จดัการรบัซื&อคนืหน่วยลงทุนทั &งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดในกรณีที�ผู้ถือหน่วยลงทุนนั &นๆ ขายคนื
หน่วยลงทุนเกนิกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรอืมูลค่าหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนตามที�ระบุไวใ้นหวัขอ้ 
“การรบัซื&อคนืหน่วยลงทุน” 

(5.12)    กําหนดราคาที�เป็นธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุน ด้วยความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์เพื�อใชใ้นการคาํนวณทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุน ในกรณีที�บรษิทัจดัการสามารถแสดงใหเ้หน็ได้
ว่า วธิกีารคํานวณมูลค่าทรพัยส์นิของกองทุนตามที�กําหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคม 
ไม่เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะที�คาํนวณมลูค่า 

(5.13)  ดูแลติดตาม และรกัษาสทิธขิองกองทุน รวมถึงการดําเนินการฟ้องร้อง บงัคบัคดี หรอืฟ้องร้องเรยีกค่า
สนิไหมทดแทนความเสยีหาย ทั &งนี&เพื�อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(5.14)   ขอความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ในการดาํเนินการรบัชาํระหนี&เพื�อกองทุนรวมดว้ยทรพัยส์นิอื�น 
(5.15)   จดัทาํบญัชแีสดงการลงทุนของกองทุนไวโ้ดยถูกตอ้งครบถว้น 
(5.16)  จดัทาํและจดัสง่รายงานตามที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 
(5.17)  คํานวณมูลค่าทรพัย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยรบัซื&อคืนหน่วยลงทุนตามที�ระบุไว้ในหัวข้อ “วิธีการคํานวณ 

กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 
หลกัเกณฑ ์และวธิกีารดาํเนินการในกรณีที�มลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

(5.18)   สั �งผูดู้แลผลประโยชน์ใหส้่งมอบ รบัมอบ แปลงสภาพ จาํหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยต์ลอดจนชําระราคาค่า
หลักทรัพย์ และเบิกจ่ายเงินของกองทุนสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุน ตามหัวข้อ 
“ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที�เรยีกเกบ็จากกองทุน” 

(5.19)   หน้าที�อื�นใดตามที�สาํนกังาน กาํหนด 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที�ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วย

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืคําสั �งที�ออกโดยอาศยัอํานาจแห่งกฎหมาย
ดงักล่าว  ทั &งนี&ในกรณีที�ขอ้กําหนดในขอ้ผูกพนัหรอืโครงการจดัการกองทุนรวมขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรอืคําสั �งที�ออกโดยอาศยัอํานาจแห่งกฎหมายดงักล่าว หากบรษิัทจดัการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืคําสั �งนั &น ให้ถือว่าบรษิัทจดัการกองทุนรวมได้ปฏบิตัิให้เป็นไปตามขอ้ผูกพนั
หรอืโครงการจดัการกองทุนรวมแลว้ 

เงื�อนไขการเปลี�ยนบรษิทัจดัการ : 
กองทุนรวมอาจเปลี�ยนบรษิัทจดัการได้เมื�อเกดิกรณีใดกรณีหนึ�งดงัต่อไปนี& และเมื�อได้รบัการอนุมตัิ หรือ

เหน็ชอบจากสาํนกังาน 
(1)    เมื�อสิ&นสดุระยะเวลา และ/หรอืเงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้นโครงการ 
(2)  ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงนโยบาย วธิกีารในการจดัการ การดาํเนินงาน การบรหิารจดัการกองทุนหรอืมกีาร

เปลี�ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหน่วยลงทุน หรอืกรณีอื�นใดอนัจะมีผลให้บรษิัทจดัการไม่ประสงค์ที�จะปฏิบตัิ
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หน้าที�ต่อไป บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการไม่รบัหน้าที�ในการจดัการกองทุนต่อไป ทั &งนี&บรษิัทจดัการ
จะต้องแจง้ต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าไม่ประสงคจ์ะรบัหน้าที�ต่อไป(ลาออก) โดยที�
ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการจัดหาบริษัทจัดการรายใหม่ที�มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสาํนักงาน และไดร้บั
ความเหน็ชอบจากสาํนักงาน เพื�อทําหน้าที�จดัการกองทุนตามที�ระบุไวใ้นโครงการแทนบรษิทัจดัการภายใน
ระยะเวลาไม่เกนิ 90 วนันบัจากวนัที�ไดร้บัแจง้จากบรษิทัจดัการ 
ในการเปลี�ยนตวับรษิทัจดัการหากเป็นกรณีที�กฎหมายกําหนดใหต้้องไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน กใ็ห้

ดาํเนินการขอความเหน็ชอบดงักล่าวก่อน โดยบรษิทัจดัการจะปฏบิตัหิน้าที�ต่อไปจนกว่าจะมกีารแต่งตั &งบรษิทัจดัการ
รายใหม่ อย่างไรกด็ ีหากเป็นกรณีที�บรษิทัจดัการไดท้ําการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็นบรษิทัจดัการตามขอ้ (2) 
ขา้งต้นนี&จนครบถ้วน แต่กองทุน และ/หรอืผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรอืคณะกรรมการลงทุนไม่สามารถจดัหาบรษิัท
จดัการกองทุนรวมอื�นใดมารบัหน้าที�ไดภ้ายใน 180 วนันบัแต่วนัที�บรษิทัจดัการไดท้าํการบอกกล่าว บรษิทัจดัการสงวน
สทิธทิี�จะเลกิโครงการ โดยถอืว่าการดาํเนินการดงักล่าวไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายแลว้ 

ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนบรษิทัจดัการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสั �งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื�นใดตาม
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  บรษิทัจดัการกองทุนรวมต้องดําเนินการตามที�จําเป็นเพื�อให้
บรษิทัจดัการกองทุนรวมรายใหมเ่ขา้ทาํหน้าที�ต่อไปได ้ซึ�งรวมถงึการสง่มอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บรษิทัจดัการ
กองทุนรวมรายใหม่ 

 
2. ผูด้แูลผลประโยชน์ : 

ชื�อ    :    ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 
ที�อยู่   :   ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั &น 19 เลขที� 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ         

แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพมหานคร 10140 
       โทรศพัท ์02-470-5920 โทรสาร 02-470-1995-7 

 
สทิธ ิหน้าที� และความรบัผดิชอบ :  
(1)   สทิธขิองผูด้แูลผลประโยชน์ 

(1.1)   ไดร้บัค่าตอบแทนจากการทาํหน้าที�เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ตามที�กาํหนดไว ้
(1.2)   บอกเลกิสญัญาแต่งตั &ง ตามเงื�อนไขที�กําหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าว ทั &งนี& โดยได้รบั ความเหน็ชอบจาก

สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(2)  หน้าที�และความรบัผดิชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ 

(2.1)   ดแูลใหบ้รษิทัจดัการปฏบิตัติามหน้าที�และความรบัผดิชอบใหเ้ป็นไปตามโครงการจดัการกองทุนภายใต้
พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์และประกาศสาํนกังาน ที�ออกตามพระราชบญัญตัดิงักล่าว หรอืประกาศและคําสั �ง
ต่างๆ ทั &งที�มอียู่ในปจัจุบนัและที�แกไ้ขเพิ�มเตมิ ที�กาํหนดใหเ้ป็นหน้าที�ของบรษิทัจดัการโดยเคร่งครดั 

(2.2) ดูแล รบัฝาก และเกบ็รกัษาทรพัยส์นิของกองทุนโดยแยกทรพัยส์นิของกองทุนออกจากทรพัย์สนิของ
ผูดู้แลผลประโยชน์และทรพัยส์นิของลูกคา้อื�นจนกว่าจะจดทะเบยีนยกเลกิกองทุน พรอ้มทั &งดูแลใหก้าร
เบิกจ่ายของกองทุนเป็นไปตามที�ระบุไว้ในโครงการ โดยต้องเก็บรกัษาหรือฝากไว้อย่างปลอดภัยที�
ผูดู้แลผลประโยชน์ หรอืบรษิัทศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั หรอืธนาคารแห่งประเทศ
ไทย เว้นแต่บรษิัทจดัการจะอนุญาตหรอืตกลงเป็นอย่างอื�น ทั &งนี&หากมีการเปลี�ยนแปลงสถานที�เก็บ
รกัษาทรพัย์สนิ ต้องได้รบัความยนิยอมจากบรษิัทจดัการ รบัเงนิต่างๆ ที�กองทุนจะพึงได้รบัจากการ
จดัตั &งและดําเนินงานของกองทุน เช่น เงนิจองซื&อหน่วยลงทุน เงนิปนัผล และดอกเบี&ยจากหลกัทรพัย ์
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เงนิได้จากการจําหน่ายหรอืเวนคนืหลกัทรพัย ์และเงนิอื�นใดของกองทุนและนําเขา้ไวใ้นบญัชเีงนิฝาก 
และ/หรอื บญัชทีรพัยส์นิของกองทุน 

(2.3)  จดัให้มีการรบัมอบ เปลี�ยนแปลง จําหน่าย ส่งมอบ และโอนหลกัทรพัย์ต่างๆ ซึ�งเป็นทรพัย์สนิของ
กองทุนตลอดจนรบัชําระหรอืชําระราคาค่าหลกัทรพัย์ดงักล่าว ตามคําสั �งของบรษิัทจดัการเมื�อเหน็ว่า
หลกัฐานถูกตอ้งแลว้ 

(2.4)  รบัรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนที�เพิ�มขึ&นจากการออกหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ ั �งซื&อหน่วยลงทุน
หรอืผู้ถือหน่วยลงทุน ตามจํานวนเงนิที�บรษิัทจดัการโอนเขา้บญัชีสั �งซื&อหน่วยลงทุนของกองทุนและ
จํานวนหน่วยลงทุนที�ถูกยกเลกิจากการขายคนืของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวนัทําการซื&อขายหน่วย
ลงทุนตามคาํสั �งของบรษิทัจดัการ 

(2.5)  ให้ความเห็นชอบแก่บรษิัทจดัการในการที�บริษัทจดัการเลื�อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที�ได้มีคําสั �งขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเนื�องจากมเีหตุจําเป็นทําให้ไม่
สามารถ จาํหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ ของกองทุนไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

(2.6)   ใหค้วามเหน็ชอบแก่บรษิทัจดัการในการที�บรษิทัจดัการไม่ขายหรอืไม่รบัซื&อคนืหน่วยลงทุนตามคําสั �ง
ซื&อหรอืคําสั �งขายคนืหน่วยลงทุนที�ไดร้บัไวแ้ลว้ หรอืหยุดรบัคาํสั �งซื&อหรอืคาํสั �งขายคนืหน่วยลงทุน หาก
เหน็ว่ามเีหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถ จําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรอืไม่สามารถคาํนวณมูลค่าทรพัยส์นิของกองทุนไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมี
เหตุจาํเป็นอื�นใดเพื�อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

(2.7)  ใหค้วามเหน็ชอบแก่บรษิทัจดัการในกรณีที�บรษิทัจดัการชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอื
ทรพัย์ สนิอื�นแทนเงนิ ในกรณีที�กองทุนไม่สามารถชําระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที�ส ั �งขายคนืหน่วยลงทุนตกลงที�จะรบัชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื�นแทนเงนิ ทั &งนี& ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที�สมาคมกาํหนด 

(2.8)  ให้ความเห็นชอบราคาที�เป็นธรรมของหลักทรพัย์หรอืทรพัย์สนิของกองทุนในกรณีที�บรษิัทจดัการ
สามารถแสดงให้เหน็ว่าการคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนตามที�กฎหมาย ก.ล.ต. หรอืประกาศ
สมาคมไม่เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะคาํนวณมลูค่าดงักล่าว 

(2.9) ใหค้วามเหน็ชอบแก่บรษิทัจดัการในการรบัชาํระหนี&เพื�อกองทุนดว้ยทรพัยส์นิอื�นที�มใิช่หลกัประกนัแทน
การชาํระหนี&ดว้ยเงนิโอนตามตราสารแห่งหนี& 

(2.10)   ให้ความเหน็เกี�ยวกบัการจดัการกองทุนของบรษิทัจดัการ เพื�อประกอบกบัขอ้มูลอื�นๆ ที�บรษิัทจดัการ
เป็นผูจ้ดัหาในการจดัทาํรายงานดงันี& 
1) รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบญัชหีรอืปีปฏทินิ โดยส่งให้บรษิัทจดัการภายใน 30 

วนันบัตั &งแต่วนัถดัจากวนัสิ&นรอบระยะเวลาหกเดอืนดงักล่าว 
 2)  รายงานทุกรอบปีบญัช ีโดยสง่ใหบ้รษิทัจดัการภายใน 60 วนั นบัแต่วนัสิ&นปีบญัชนีั &น 

(2.11)  รบัรองความถูกตอ้งในการคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธ ิมลูค่าหน่วยลงทุน ราคารบัซื&อคนื และราคาขาย
หน่วยลงทุนของกองทุน และการคํานวณหน่วยลงทุนที�เพิ�มขึ&นจากการออกหน่วยลงทุนใหผู้ส้ ั �งซื&อหน่วย
ลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที�ลดลงจากการขายคนืหน่วยลงทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุน ที�บรษิทัจดัการ
ไดค้าํนวณไว ้และสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรอง เมื�อเหน็ว่าถูกตอ้งแลว้ 

(2.12)   จ่ายเงนิจากบญัชขีองกองทุนในเวลาที�กาํหนดตามคาํสั �งของบรษิทัจดัการ 
(2.13)   แจง้และรายงานให้บรษิัทจดัการทราบถงึรายละเอยีดของสทิธใินการเขา้ประชุมผู้ถอืหุน้ รบัเงนิปนัผล 

และรบัดอกเบี&ย การจองหุน้เพิ�มทุน การเปลี�ยนแปลงมลูค่าหุน้ และการเปลี�ยนแปลงอื�นใดที�มผีลต่อการ
ถอืครองหลกัทรพัยข์องกองทุนโดยทนัททีี�ผูดู้แลผลประโยชน์ไดร้บัข่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากตลาด
หลกัทรพัย ์
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(2.14)    จดัทาํรายงาน และบญัช ีดงัต่อไปนี& และสง่ใหแ้ก่บรษิทัจดัการ 
1)  รายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรถงึผลในการดาํเนินการตามคาํสั �งของบรษิทัจดัการเกี�ยวกบัการรบัและ

จาํหน่ายหลกัทรพัย ์การรบัเงนิปนัผล ดอกเบี&ย และอื�นๆ 
2)  จดัทาํบญัช ีและรบัรองความถูกตอ้งของทรพัยส์นิของกองทุนที�รบัฝากไว ้
3)  จดัทาํบญัชแีสดงการรบัจ่ายทรพัยส์นิของกองทุน และรบัรองความถูกตอ้ง 
4)   จดัทาํงบกระทบยอดสาํหรบับญัชเีงนิฝากของกองทุนที�อยู่ภายใตก้ารดแูลของผูด้แูลผลประโยชน์ 
5)   จดัทํารายงานเกี�ยวกบัเงนิโอน และรายละเอยีดการคํานวณมลูค่าทรพัยส์นิ มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิและ

มลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุน 
(2.15)  แจง้ใหบ้รษิัทจดัการทราบในกรณีที�บรษิัทจดัการมไิดป้ฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาด

หลัก ทรัพย์ รวมทั &งประกาศหลกัเกณฑ์ หรือข้อบังคับอื�นใดที�ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมาย
ดงักล่าวจนก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อกองทุน 

(2.16)  จดัทํารายงานเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีบรษิัทจดัการกระทําการหรอืงดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที�ตามมาตรา 125 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 5 วนันับแต่วนัที�ผูด้แูลผลประโยชน์
รูถ้งึเหตุการณ์ดงักล่าว 

(2.17)  ดูแลและตรวจสอบสมุดบญัชแีละเอกสารหลกัฐานของกองทุนตามที�เหน็สมควร ทั &งนี&จะต้องไม่เขา้มามี
อาํนาจต่อการตดัสนิใจและการดาํเนินงานของบรษิทัจดัการ 

(2.18)  ดําเนินการฟ้องร้องบังคบัคดีให้บริษัทจดัการปฏิบัติตามหน้าที�ของตนหรือฟ้องร้องเรยีกค่าสนิไหม
ทดแทนความเสยีหายจากบรษิทัจดัการ ทั &งนี& เพื�อประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทั &งปวง หรอืเมื�อไดร้บั
คาํสั �งจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สาํหรบัค่าใชจ้่ายในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดเีพื�อประโยชน์ของผู้
ถอืหน่วยลงทุนในกองทุนใหเ้รยีกรอ้งจากทรพัยส์นิของกองทุนรวม 

(2.19)  ในกรณีที�มีการเลิกโครงการ หน้าที�ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ&นสุดเมื�อผู้ชําระบัญชีได้จดทะเบียนเลิก
กองทุนกบัสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที�การชําระบญัชยีงัไม่สิ&นสุดผู้ดูแล
ผลประโยชน์จะรบัฝากทรพัยส์นิของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบยีนเลกิกองทุน 

(2.20) ในกรณีที�ผูด้แูลผลประโยชน์หมดหน้าที�ลงไม่ว่าในกรณีใดกต็าม ผูด้แูลผลประโยชน์นั &นตอ้งทาํหน้าที�ผูด้แูล
ผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจดัการโอนทรพัย์สนิ และเอกสารหลกัฐาน
ทั &งหมดของกองทุนนั &น ตลอดจนการดําเนินการอื�นใดที�จําเป็นเพื�อให้การโอนทรพัย์สนิและเอกสาร
ทั &งหลายเป็นไปโดยเรยีบรอ้ยใหแ้ก่ผูด้แูลผลประโยชน์รายใหม่จะเสรจ็สิ&นและผูด้แูลผลประโยชน์รายใหม่
สามารถทาํหน้าที�ไดท้นัท ีเวน้แต่บรษิทัจดัการหรอืผูม้อีาํนาจตามกฎหมายจะมคีาํสั �งเป็นอย่างอื�น 

(2.21)  แจ้งการเลื�อนกําหนดการชําระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานในเรื�องดงักล่าวพร้อมทั &ง
แสดงเหตุผล และหลกัฐานที�ไดใ้หค้วามเหน็ชอบหรอืที�ไดใ้หก้ารรบัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคา
ยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาจากผูดู้แลผลประโยชน์ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
โดยพลนั 

(2.22)  ทําการรบัรองในกรณีที�ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอนัมสีาเหตุเนื�องจากจากปจัจยัภายนอกที�ไม่อาจ
ควบคุมได ้เช่น จากราคาหลกัทรพัย์ตามราคาตลาดครั &งสุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยห์รอืศูนยซ์ื&อขาย
หลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง 

(2.23)  รบัรองขอ้มูลการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลงั รวมถงึการชดเชยราคากรณีคํานวณหน่วยลงทุนไม่
ถูกตอ้ง 

(2.24)  กรณีการชําระบญัชกีองทุน ผูดู้แลผลประโยชน์จะดําเนินการเฉลี�ยเงนิคนืแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนตามมูลค่า
ทรพัยส์นิคงเหลอืที�ผูช้าํระบญัชรีะบุ รวมถงึการรบัฝากทรพัยส์นิจนกว่าการชาํระบญัชจีะเสรจ็สิ&น 
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(2.25)   จดทะเบยีนทรพัย์สนิหรอืหลกัทรพัย์ที�ต้องจดทะเบยีนต่อนายทะเบยีน หรอืผู้ออกหลกัทรพัย์แล้วแต่
กรณี 

(2.26) จดัทาํบญัชแีละรบัรองความถูกตอ้งของทรพัยส์นิของกองทุนที�รบัฝากไว ้รวมทั &งจดัทาํบญัชแีสดงการรบั
จ่ายของกองทุนดว้ย 

(2.27)   ผูด้แูลผลประโยชน์จะปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที�พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสาํนกังาน ประกาศไวโ้ดยเคร่งครดั 

(2.28)  ดาํเนินการอื�นๆ ตามที�กาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั &งผูด้แูลผลประโยชน์ ทั &งนี&ต้องไม่ขดัต่อกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืประกาศของสาํนกังาน หรอื ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

ผูดู้แลผลประโยชน์มอีํานาจหน้าที�และความรบัผดิชอบตามที�กาํหนดไว้ในสญัญาแต่งตั &งผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวมและตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535  ซึ�งรวมถึงหน้าที�ดูแลรกัษา
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทั &งปวง และเมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ ผูด้แูลผลประโยชน์รายเดมิมหีน้าที�
ดําเนินการตามที�จําเป็นเพื�อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏบิตัิหน้าที�ต่อไปได้ ซึ�งการดําเนินการดงักล่าว
รวมถงึการลงลายมอืชื�อในหนังสอืเพื�อรบัรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ�งที�ส่งมอบใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รายใหม่
หากมกีารเปลี�ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ 

ในกรณีที�ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที� ในการดูแลรกัษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535  ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดกีบัผูด้ ูแลผลประโยชน์เพื�อ
ประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนทั &งปวงได ้

ผูดู้แลผลประโยชน์ต้องไม่กระทําการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่
ว่าการกระทํานั &นจะเป็นไปเพื�อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรอืประโยชน์ของผู้อื�น เว้นแต่เป็นการเรียก
ค่าตอบแทนในการทําหน้าที�เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ หรอืเป็นการดําเนินการในลกัษณะที�เป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหผู้้
ถอืหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพยีงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนที�ไดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมไิดแ้สดงการคดัคา้น 

ในกรณีที�การดําเนินการใดต้องไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน หากบรษิทัจดัการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอ
มต ิใหผู้ด้แูลผลประโยชน์มอีาํนาจดาํเนินการตามที�จาํเป็นเพื�อขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนได ้
เงื�อนไขการเปลี�ยนผูด้แูลผลประโยชน์ : 
บรษิทัจดัการจะเปลี�ยนตวัผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใตเ้งื�อนไขสญัญาแต่งตั &งผูด้แูลผลประโยชน์ เมื�อเกดิกรณีใดกรณีหนึ�ง
หรอืทั &งหมดดงัต่อไปนี& ทั &งนี& โดยไดร้บัอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 
(1) เมื�อบรษิัทจดัการหรอืผู้ดูแลผลประโยชน์มคีวามประสงค์จะบอกเลกิสญัญาแต่งตั &งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอก

กล่าวใหอ้กีฝา่ยหนึ�งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า  90 วนั 
(2) ในกรณีที�บรษิทัจดัการหรอืผูด้แูลผลประโยชน์ฝา่ยใดฝา่ยหนึ�งไม่ปฏบิตัติามหน้าที�และความรบัผดิชอบที�ไดต้กลง

ไว ้ผูดู้แลผลประโยชน์หรอืบรษิัทจดัการอาจบอกเลกิสญัญาแต่งตั &งผูดู้แลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวใหอ้กีฝ่าย
หนึ�งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั 

(3) ในกรณีที�มกีารเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขในการจดัการโครงการกองทุนรวม หรอืมกีารแกไ้ขเปลี�ยนแปลงกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมาย
อื�นใดในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการดําเนินงานของกองทุนรวมอนัจะมผีลให้บรษิทัจดัการและผูดู้แลผลประโยชน์ไม่
สามารถตกลงที�จะแก้ไขเปลี�ยนแปลงสญัญาแต่งตั &งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สอดคล้องกบักฎหมายหรอืประกาศ
ดงักล่าว ทั &งนี&เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงดงักล่าว มผีลใหเ้ป็นการเพิ�มภาระหน้าที�แก่ผูด้แูลผลประโยชน์ และผูด้แูล
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ผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรบัหน้าที�ดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตั &งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ได ้โดยบอกกล่าวใหบ้รษิทัจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั 

(4) ในกรณีที�ผูถ้ือหน่วยลงทุนให้ความเหน็ชอบมมีติโดยเสยีงขา้งมากซึ�งคดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ�ง
หนึ�งของจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายได้แล้วทั &งหมดของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี�ยนแปลงผู้ดูแล
ผลประโยชน์โดยบรษิทัจดัการจะบอกกล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 90 วนั 

(5) ในกรณีที�ผูดู้แลผลประโยชน์มคุีณสมบตัไิม่เป็นไปตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยคุณสมบตัิ
ของผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บรษิทัจดัการจะดําเนินการใหผู้ดู้แลผลประโยชน์จดัการแกไ้ขคุณสมบตัิ
ใหถู้กต้องภายใน 15 วนันับแต่วนัที�บรษิัทจดัการทราบเหตุดงักล่าว และจะแจง้การแก้ไขดงักล่าวให้สํานักงาน
ทราบภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัที�ไดแ้กไ้ขเสรจ็สิ&น 

ในกรณีที�ผูด้แูลผลประโยชน์มไิดท้าํการแกไ้ขคุณสมบตัใิหถู้กต้องภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ�ง บรษิทั
จดัการจะดําเนินการขออนุญาตเปลี�ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั
นับแต่วนัที�ครบกําหนดเวลาดงักล่าว และเมื�อได้รบัอนุญาตจากสํานักงานแล้วบรษิัทจดัการจะแต่งตั &งผู้ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลนั ทั &งนี&เวน้แต่สาํนกังานมคีาํสั �งเป็นอย่างอื�น 

(6) ในกรณีที�ผูด้แูลผลประโยชน์นําขอ้มลูต่างๆ ที�เกี�ยวกบัการจดัการกองทุนรวม หรอืขอ้มลูอื�นที�เกี�ยวขอ้งไปเปิดเผย 
หรอืใช้ในทางที�ก่อหรอือาจก่อความเสยีหายต่อกองทุนรวมหรอืก่อให้เกดิประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง 
บรษิัทจดัการสามารถบอกเลกิสญัญาแต่งตั &งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ทั &งนี&การบอกเลิกสญัญาจะต้องบอกกล่าว
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั 
กรณีที�มเีหตุต้องเปลี�ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทําให้การเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์สิ&นสุดลง ให้ผูดู้แล
ผลประโยชน์จดัการโอนทรพัยส์นิและเอกสารหลกัฐานทั &งหมดของกองทุนรวมใหแ้ก่ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่
หรอืตามคําสั �งของบรษิทัจดัการหรอืสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถงึการดําเนินการอื�นใดที�จําเป็น
เพื�อให้การโอนทรพัย์สนิและเอกสารทั &งหลายเป็นไปโดยเรยีบร้อยภายใน 30 วนั นับตั &งแต่วนัถดัจากการเป็น
ผูด้แูลผลประโยชน์สิ&นสดุลง 

ในกรณีที�ผูดู้แลผลประโยชน์กระทําการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนที�
ไม่เขา้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระทําได ้หากเป็นกรณีที�มนี ัยสําคญัและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษิทัจดัการ
กองทุนรวมมอีาํนาจบอกเลกิสญัญาแต่งตั &งผูด้แูลผลประโยชน์ได ้

  
สถานที�เกบ็รกัษาทรพัยส์นิกองทุนรวม :  

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  ฝา่ยบรกิารธุรกจิหลกัทรพัย ์(ธล.) ชั &น 19 เลขที� 1 ซอยราษฎรบ์รูณะ      
27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะ แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพมหานคร 10140 

       โทรศพัท ์02-470-5920 โทรสาร 02-470-1995-7 

3. ผูส้อบบญัชี :  
ชื�อ : นายอนุสรณ์  เกยีรตกิงัวาฬไกล หรอื นางขวญัใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล 
ที�อยู่ : บรษิทั เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จาํกดั เลขที� 47  ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  
 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  โทรศพัท ์0 2294 8504 , 0 2294 8587 โทรสาร 0 2294 2345 
 
หรอืบุคคลอื�นใดที�ได้รบัความเหน็ชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัช ีโดยบรษิัทจดัการ
จะแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการกลต.ทราบ  
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สทิธ ิหน้าที� และความรบัผดิชอบ :  
1. สทิธใินการไดร้บัค่าตอบแทนจากการทาํหน้าที�ผูส้อบบญัช ี
2. ตรวจสอบบญัชตีามมาตรฐานการสอบบญัชทีี�รบัรองทั �วไป 
3. แสดงความเหน็ต่องบการเงนิจากผลการตรวจสอบโดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชทีี�
รบัรองทั �วไป 

 
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ชื�อ : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั 
ที�อยู่ : เลขที� 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร  ชั &น 14  ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
10120 โทรศพัท ์0 2286 3484  , 0 2679 2155 โทรสาร 0 2286 3585 , 0 2679 2150  

 
5. ผูจ้ดัจาํหน่าย : ไม่ม ี

ชื�อ : - 
ที�อยู่ :  
สทิธ ิหน้าที� และความรบัผดิชอบ :  

 
6. ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื1อคืน 
 ชื�อ  :  ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 

 ที�อยู่  :  เลขที� 1 อาคารควิเฮา้ส ์ลุมพนีิ ถนนสาทรใต ้ 

 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 โทรศพัท ์(02)359-0000 ต่อ 4701 - 8 และสาขาต่างๆ ทั �วประเทศ 

 

 ชื�อ  : บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 

 ที�อยู่  : เลขที� 252/6 อาคารสาํนกังานเมอืงไทย-ภทัร 1 ชั &น 8 

 ถนนรชัดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 โทรศพัท ์(02) 305-9000 โทรสาร (02) 305-9519 

 

 ชื�อ  : บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จาํกดั 

 ที�อยู่  : เลขที� 175 อาคารสาทรซติี&ทาวเวอร ์ชั &น 3/1 

 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 โทรศพัท ์(02) 680-1111, (02) 285-1888 โทรสาร (02) 680-1086-7 
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 ชื�อ  : บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จาํกดั (มหาชน) 

 ที�อยู่  : เลขที� 319 อาคารจตุัรสัจามจุร ีชั &น 17 ถนนพญาไท 

 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

 โทรศพัท ์(02) 684-8888 โทรสาร (02) 160-5400 

 

 ชื�อ  : บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน) 

 ที�อยู่  : เลขที� 999/9 อาคาร ด ิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลัเวลิด ์ชั &น 18, 25 

 ถนนพระรามที� 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10300 

 โทรศพัท ์(02) 658-9234, (02) 658-9240 โทรสาร (02) 658-9248 

 

 ชื�อ  : บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

 ที�อยู่  : เลขที� 191 อาคารสลีมคอมเพลก็ซ ์ชั &น 29 

 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศพัท ์(02) 618-1018-24 โทรสาร (02) 618-1030 

 

 ชื�อ  : บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จาํกดั (มหาชน) 

 ที�อยู่  : 25 อาคารกรุงเทพประกนัภยั ชั &น 15-17 ถนนสาทรใต ้

 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 โทรศพัท ์(02) 638-5000 โทรสาร (02) 285-0978-9 

  

 ชื�อ  : บรษิทัหลกัทรพัย ์กรุงศร ีจาํกดั (มหาชน) 

 ที�อยู ่  : เลขที� 898 อาคารเพลนิจติทาวเวอร ์ชั &น 3 ถนนเพลนิจติ 

 แขวงลุมพนีิ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

 โทรศพัท ์(02) 659-7000 ต่อ 7381, 7382, 7384  

 

 ชื�อ  : บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 ที�อยู่  : เลขที� 849 อาคารวรวฒัน์ ชั &น 15 ถนนสลีม 

 แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศพัท ์(02) 635-1700 โทรสาร (02) 268-0961 
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 ชื�อ  : บรษิทัหลกัทรพัย ์ซจีเีอส-ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 

 ที�อยู่  : เขที� 130-132 อาคารสนิธรทาวเวอร ์2 ชั &น 2,3 และอาคารสนิธรทาวเวอร ์3 ชั &น 12 

 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

 โทรศพัท ์(02) 627-3100, 02-841-9100 โทรสาร (02) 627-3172 

 

 ชื�อ  : บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 ที�อยู่  : เลขที� 173 อาคารเอเซยีเซน็เตอร ์ชั &น 11 ถนนสาทรใต ้

 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 โทรศพัท ์(02) 658-8888 โทรสาร (02) 658-8000 

 

 ชื�อ  : บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 ที�อยู่  : เลขที� 999/9 อาคารดอิอฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลัเวลิด ์ชั &น 20-21 และ 25 

 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

 โทรศพัท ์(02) 658-6300 โทรสาร (02) 658-6881 

 

 ชื�อ  : บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี�กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 ที�อยู่  : เลขที� 132 อาคารสนิธรทาวเวอร ์1 ชั &น 2 แขวงลุมพนีิ  

 เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

 โทรศพัท ์(02) 205-7000 โทรสาร (02) 263-2124, (02) 263-2185 

 

 ชื�อ  : บรษิทั แอ๊ดวานซ ์ไลฟ์ ประกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน) 

 ที�อยู่  : เลขที� 175 อาคารสาทรซติี& ทาวเวอร ์ชั &น 1/1 , 2/1 

 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 โทรศพัท ์(02) 648-3600  

 

 ชื�อ  : บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก ้จาํกดั 

 ที�อยู่  : เลขที� 287 อาคารลเิบอรต์ี&สแควร ์ชั &น 17 ถนนสลีม 

 แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศพัท ์(02) 695-5847-8 โทรสาร (02) 695-5939 
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 ชื�อ  : บรษิทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 ที�อยู่  : เลขที� 98 อาคารสาทรสแควร ์ออฟฟิศ ทาวเวอร ์ชั &น 8-10 ถนนสาทรเหนือ 

 แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศพัท ์(02) 088-9999 โทรสาร (02) 682-9829 

 

 ชื�อ  : บรษิทัหลกัทรพัย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 ที�อยู่  : เลขที� 130-132 อาคารสนิธรทาวเวอร ์1 ชั &น 3 ถนนวทิย ุ

 แขวงลุมพนีิ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

 โทรศพัท ์(02) 659-8000 โทรสาร (02) 627-3462 

 

 ชื�อ  : บรษิทัหลกัทรพัย ์เออซี ีจาํกดั (มหาชน) 

 ที�อยู่  : เลขที� 63 อาคารแอทธนีิ ทาวเวอร ์ชั &น 15,17 ถนนวทิย ุ

 แขวงลุมพนีิ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

 โทรศพัท ์(02) 659-3330, (02) 659-3334-5, (02) 659-3361-71 

  โทรสาร (02) 659-3457, (02) 659-3390 

 

 ชื�อ  : บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัซ่า จาํกดั 

 ที�อยู่  : เลขที� 48/45 อาคารทสิโกท้าวเวอร ์ชั &น 20 ถนนสาทรเหนือ 

 แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศพัท ์(02) 697-3875 โทรสาร (02) 697-3880 

 

 ชื�อ  : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอเชยี เวลท ์จาํกดั 

 ที�อยู่  : เลขที� 540 อาคารเมอรค์วิรี�ทาวเวอรช์ั &น 17 ถนนเพลนิจติ 

 แขวงลุมพนีิ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหาคร 10330 

 โทรศพัท ์(02) 680-5000 โทรสาร (02) 680-5111, (02) 680-6520 

 

 ชื�อ  : บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เมอรช์ั �น พารท์เนอร ์จาํกดั 

 ที�อยู่  : 942/81 อาคารชาญอสิสระทาวเวอร ์1 ชั &น 2 ถนนพระราม 4 

 แขวงสรุวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศพัท ์(02) 660-6688 โทรสาร (02) 660-6689 

 

 

 



15 

 

 ชื�อ  : บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 

 ที�อยู่  : เลขที� 11 อาคารควิเฮา้ส ์สาทร ชั &น M ถนนสาทรใต ้

 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 โทรศพัท ์(02) 352-5100, (02) 352-5134 โทรสาร (02) 352-5100 

 

 ชื�อ  : บรษิทัหลกัทรพัยน์ายหน้าซื&อขายหน่วยลงทุน เวล็ธ ์เมจกิ จาํกดั 

 ที�อยู่  : เลขที� 383 อาคารชนิพงษ์ ชั &น 7 ถนนลาดหญา้ แขวงสมเดจ็เจา้พระยา 

 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 

 โทรศพัท ์(02) 861-5508, (02) 861-4902 

 

 ชื�อ  : บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จาํกดั (มหาชน) 

 ที�อยู่  : เลขที� 540 อาคารเมอรค์วิรี� ทาวเวอร ์ชั &น 18 ถนนเพลนิจติ 

 แขวงลุมพนีิ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

 โทรศพัท ์(02) 658-5800 โทรสาร (02) 658-5756 

 

 ชื�อ  : ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 ที�อยู่  : เลขที� 622 ชั &น 11,12,13 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตนั 

 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 โทรศพัท ์(02) 663-9333 โทรสาร (02) 663-9888 

 

 ชื�อ  : บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 ที�อยู่  : เลขที� 87/2 ชั &น 18 และ 39 อาคารซอีารซ์ ีทาวเวอร ์ออลซซีั �นเพลส 

 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพนคร 10330 

 โทรศพัท ์(02) 648-1111  
 

 ชื�อ  : บรษิทัหลกัทรพัยน์ายหน้าซื&อขายหน่วยลงทุน บรอดเกท (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ที�อยู่  : เลขที� 388 อาคารเอก็เชน ทาวเวอร ์ชั &น 20 หอ้งเลขที� 2004 ถนนสขุมุวทิ 

 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

 โทรศพัท ์(02) 260-6839-42 โทรสาร (02) 260-6838 
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 ชื�อ  : บรษิทัหลกัทรพัยโ์กลเบลก็ จาํกดั  

 ที�อยู่  : เลขที� 87/2 อาคารซอีารซ์ทีาวเวอร ์ออลซซีั �นเพลส ชั &น 8,11-12 

 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพนคร 10330 

 โทรศพัท ์(02) 687-7518 โทรสาร (02) 687-7247,(02) 687-7156  

 

 ชื�อ  : บรษิทัหลกัทรพัย ์แอพเพลิ เวลธ ์จาํกดั (มหาชน) 

 ที�อยู ่ : เลขที� 191 อาคารสลีมคอมเพลก็ซ ์ชั &น 11,12,22 ถนนสลีม 

 แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศพัท ์(02) 829-6999 ต่อ 3640-42 โทรสาร (02) 829-6139 

 

 ชื�อ  : บรษิทัหลกัทรพัยน์ายหน้าซื&อขายหน่วยลงทุน เวลท ์รพีบับลคิ จาํกดั 

 ที�อยู่  : เลขที� 942/81 อาคาร ชาญอสิสระทาวเวอร ์1 ชั &น 2 ถนนพระราม 4 

 แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศพัท ์(02) 266-6697 ต่อ 102 

 

  ชื�อ  : บรษิทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

 ที�อยู่  : เลขที� 444 อาคารเอม็บเีค ทาวเวอร ์ชั &น 18 (โซนAB) 

 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10120 

 โทรศพัท ์(02) 217-8800 โทรสาร (02) 217-8843 

 

 ชื�อ  : บรษิทัหลกัทรพัยน์ายหน้าซื&อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ ์จาํกดั  

 ที�อยู่  : เลขที� 1-7 อาคารซลิลคิเฮา้ส ์Unit 1A ชั &น 6 

 ถนนสลีม  แขวงสลีม  เขตบางรกั  กรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศพัท ์(02) 107-1664 

 
สทิธ ิหน้าที� และความรบัผดิชอบ :  

(1)     สทิธขิองผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื&อคนื  
(1.1)    ไดร้บัค่าธรรมเนียม ตามที�ระบุไวใ้นสญัญาแต่งตั &งผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื&อคนื 
(1.2) บอกเลกิสญัญาแต่งตั &งผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื&อคนืตามเงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั &งผูส้นบัสนุน

การขายหรอืรบัซื&อคนื 
(2)     หน้าที�และความรบัผดิชอบของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื&อคนื  

(2.1)    ให้จดัวางเอกสารเผยแพร่ ณ สํานักงานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื&อคืน
เกี�ยวกบั กองทุน รวมทั &งดําเนินการด้วยความร่วมมอืของบรษิัทจดัการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบัซื&อคนืหน่วยลงทุน รวมทั &งขอ้มลูและเอกสารอนัจาํเป็น  
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(2.2)  แจกจ่ายหนงัสอืชี&ชวนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญัที�ผูล้งทุนควรทราบ ใบคาํขอเปิดบญัชกีองทุน ใบคาํสั �งซื&อหน่วย
ลงทุน ใบคําสั �งขายคืนหน่วยลงทุน หรอืเอกสารการเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัหน่วยลงทุนที�จําหน่าย หรอื
เอกสารอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งกบักองทุน  

(2.3)  รบัเอกสารและตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นของเอกสารที�ใชใ้นการซื&อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน
และเอกสารอื�นๆที�เกี�ยวขอ้ง  

(2.4)  ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาท ิบตัรประชาชน บตัรขา้ราชการ ว่าตรงกบัชื�อของผูถ้อืหน่วยลงทุนของ
กองทุนในการทาํธุรกรรมกบักองทุน  

(2.5)  รบัชาํระเงนิค่าซื&อหน่วยลงทุน หรอืชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ทั &งนี& ตามเงื�อนไข
ที�ระบุในโครงการ  

(2.6)  ยนืยนัการซื&อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน สง่มอบหรอืรบัมอบหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/
ใบกาํกบัภาษ ีและเอกสารอื�นใดที�เกี�ยวขอ้ง  

(2.7)  คนืเงนิค่าซื&อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูซ้ื&อที�ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนตามเงื�อนไขที�ระบุไวใ้นโครงการจดัการ
กองทุนรวม  

(2.8)  ใหค้วามร่วมมอืกบับรษิัทจดัการในการแจง้หรอืติดต่อกบัผู้ส ั �งซื&อหน่วยลงทุน หรอืผูถ้ือหน่วยลงทุนเมื�อมี
ความจําเป็นที�จะต้องแจง้หรอืติดต่อเกี�ยวกบัสทิธปิระโยชน์ของผู้ส ั �งซื&อหน่วยลงทุน หรอืผู้ถอืหน่วยลงทุน 
หรอืเมื�อมเีหตุจาํเป็นอื�นใด  

(2.9)  ทาํการอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งกบัหน้าที�ดงักล่าวขา้งตน้  
(2.10) ดําเนินการอื�นๆ ตามที�กําหนดไว้ในสญัญาแต่งตั &งผู้สนับสนุนการขายหรอืรบัซื&อคนื ตลอดจนหน้าที�และ

ความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรบัซื&อคืนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที�พระราชบัญญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
รวมถงึกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั 

 
บรษิัทจดัการอาจแต่งตั &งผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื&อคนืเพิ�มเตมิหรอืยกเลกิการแต่งตั &งผูส้นับสนุนการขาย

หรอืรบัซื&อคนืในภายหลงั โดยบรษิทัจดัการจะแจง้การแต่งตั &งหรอืยกเลกิการแต่งตั &งผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื&อคนืให้
สาํนักงานทราบทุกครั &ง ในกรณีของการแต่งตั &งผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื&อคนืเพิ�มเตมิ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื&อ
คนืดงักล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรอืนิติบุคคลที�สาํนักงานไดใ้ห้ความเหน็ชอบเพื�อทําหน้าที�เป็นผู้สนับสนุนการขาย
หรอืรบัซื&อคนืของกองทุน โดยผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื&อคนืที�ไดร้บัการแต่งตั &งจะต้องปฏบิตังิานไดภ้ายใต้ระบบงาน
เดยีวกนักบัผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื&อคนืที�ปฏบิตัหิน้าที�อยู่ก่อนแลว้ 

7. ผูด้แูลสภาพคล่อง(Market Maker ) (เฉพาะกอง ETF) : ไม่ม ี
ชื�อ : - 
ที�อยู่ :  
สทิธ ิหน้าที� และความรบัผดิชอบ :  

 
8. ผูล้งทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF)(เฉพาะรายทีKไม่ได้เป็นผูด้แูลสภาพคล่อง) :ไม่ม ี

ชื�อ : - 
ที�อยู่ :  
สทิธ ิหน้าที� และความรบัผดิชอบ :   
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9. ทีKปรกึษา : ไม่ม ี
9.1 ที�ปรกึษาการลงทุน : - 

ชื�อ :  
ที�อยู่ :  
สทิธ ิหน้าที� และความรบัผดิชอบ :  
หมายเหตุ (ที�ปรกึษาการลงทุน) : 
บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี�จะแต่งตั &ง เปลี�ยนแปลง หรอืยกเลกิการแต่งตั &งที�ปรกึษาการลงทุนในภายหลงั 

โดยไม่ถอืเป็นการแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการ โดยที�ปรกึษาการลงทุนดงักล่าวจะตอ้งมคุีณสมบตัติามประกาศหรอืกฎหมาย
ที�เกี�ยวขอ้ง และบรษิทัจดัการจะแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป 

9.2 ที�ปรกึษากองทุน : - 
สทิธ ิหน้าที� และความรบัผดิชอบ :  
หมายเหตุ (ที�ปรกึษากองทุน) : 
บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี�จะแต่งตั &ง เปลี�ยนแปลง หรอืยกเลกิการแต่งตั &งบุคคล คณะบุคคล และ/หรอืนิติ

บุคคลเพื�อเป็นที�ปรกึษากองทุนในภายหลงั โดยไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการ ทั &งนี& ที�ปรกึษากองทุนที�บรษิทั
จดัการจะแต่งตั &งขึ&นดงักล่าวจะไม่มอีาํนาจควบคุมการดาํเนินการของบรษิทัจดัการแต่อย่างใด 

 
10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) : ไม่ม ี

รายละเอยีดเกี�ยวกบัการประกนั : 
เงื�อนไขการรบัประกนั :  
จาํนวนเงนิทุนที�ประกนั : 
จาํนวนผลตอบแทนที�ประกนั : 
ระยะเวลาการประกนั : 
วนัครบกาํหนดระยะเวลาการประกนัแต่ละงวด : 
วนัที�ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะไดร้บัชาํระเงนิลงทุน(และผลตอบแทน) : 
ผลของการขายคนืหน่วยลงทุนก่อนครบกาํหนดระยะเวลาการประกนั : 
ผลของการขายคนืหรอืไถ่ถอนหน่วยลงทุนเมื�อครบกําหนดระยะเวลาการประกนั ในกรณีที�มูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิ
สงูกว่ามลูค่าที�ประกนั : 
การแกไ้ขเพิ�มเติมสญัญาประกนัในเรื�องใดอนัมผีลใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนเสยีผลประโยชน์ จะต้องไดร้บัมติของผูถ้ือ
หน่วยลงทุน : 
เงื�อนไขการเปลี�ยนผูป้ระกนั :  

 
11. ผูร้บัมอบหมายงานด้านการจดัการลงทุน ( Outsource) : ไม่ม ี

ชื�อ :  
ที�อยู่ :  
สทิธ ิหน้าที� และความรบัผดิชอบ :  
หมายเหตุ (ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน) : 
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12. คณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่ม ี
สทิธ ิหน้าที� และความรบัผดิชอบ :  

 
13. สิทธิหน้าทีKและความรบัผิดชอบของผูถื้อหน่วยลงทุน : - 

13.1  สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทุน : 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถขายคนืหน่วยลงทุนใหก้บับรษิทัจดัการหรอืผ่านผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื&อคนื 
(ถา้ม)ี ไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที�กาํหนดไวใ้นเรื�อง “การรบัซื&อคนืหน่วยลงทุนในหนงัสอืชี&ชวน” 

13.2  สทิธใินการรบัเงนิปนัผล : 
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ      : ไม่จ่าย 
ชนิดจ่ายเงนิปนัผล                         : จ่าย 
ชนิดสะสมมลูค่า                            : ไม่จ่าย 
ทั &งนี& เป็นไปตาม หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 14 “การจ่ายเงนิปนัผล” 

13.3 สทิธใินการโอนหน่วยลงทุน :  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที�บรษิทัจดัการกาํหนด 

13.4 ขอ้จาํกดัการโอนหน่วยลงทุน : 
ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี& 
(1) การโอนหน่วยลงทุนใหบ้ดิา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
(2) การโอนหน่วยลงทุนตามคาํสั �งศาล หรอืโดยผลของกฎหมาย 
(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพเิศษอื�นๆ ที�บรษิทัจดัการเหน็สมควรและอนุมตัใิหโ้อนได ้

ทั &งนี& การโอนหน่วยลงทุนต้องไม่ทําให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกิน
ขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัขอ้จํากดัการถอื
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที�ของบรษิทัจดัการ เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

 
13.5  สทิธใินการลงมตเิพื�อแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการจดัการลงทุนหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ :  

ในกรณีที�บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึ�งในสามของจํานวนหน่วย
ลงทุนที�จําหน่ายได้แล้วทั &งหมด บรษิัทจดัการกองทุนรวมหรอืบรษิัทหลกัทรพัย์ที�เป็นเจ้าของบญัชแีบบไม่
เปิดเผยชื�อผูถ้ือหน่วยลงทุน (Omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันั &น
ในสว่นที�เกนิกว่าหนึ�งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั &งหมด 

ทั &งนี&ในการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนเพื�อแกไ้ขเพิ�มเตมิโครงการจดัการลงทุนหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ 
บรษิทัจดัการจะดาํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที�กาํหนดไวใ้นหนงัสอืชี&ชวนโครงการ 

13.6  สทิธใินการไดร้บัเงนิคนืเมื�อเลกิโครงการ :  
ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธทิี�จะไดร้บัเงนิคนื และ/หรอื ไดร้บัทรพัยส์นิอื�นแทนเงนิ เมื�อบรษิทัจดัการเลกิกองทุน
รวมโดยบรษิทัจดัการจะจดัใหม้กีารชาํระบญัชตีามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารตามที�กาํหนดไวใ้นโครงการ 

13.7  สทิธปิระโยชน์อื�น ๆ : 
13.7.1     สทิธใินการจาํนําหน่วยลงทุน 

             ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนําหน่วยลงทุนไปจาํนําไดต้ามกฎหมาย 
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13.7.2      สทิธใินการไดร้บัชาํระค่ารบัซื&อคนืหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื�นแทนเงนิ 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธไิดร้บัชําระค่ารบัซื&อคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื�น แทนเงนิ
ได ้ในกรณีที�กองทุนไม่สามารถชําระค่ารบัซื&อคนืหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนไดต้ามที�กาํหนด
ในเรื�อง “การชาํระค่ารบัซื&อคนืหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื�นแทนเงนิ” 

13.7.3     สทิธใินการเปลี�ยนแปลงขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทุน 

     ผูถ้อืหน่วยลงทุนที�ประสงคจ์ะแจง้แกไ้ขเปลี�ยนแปลงขอ้มูลที�ไดแ้จง้ไวเ้มื�อเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทุน
หรอืเมื�อเปิดบญัชกีองทุน ต้องกรอกใบคําขอแกไ้ขขอ้มูลผูถ้อืหน่วย และยื�นใหแ้ก่บรษิทัจดัการหรอื
นายทะเบียนเพื�อแก้ไขข้อมูล โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องยื�นเอกสารประกอบ (ถ้ามี) เพื�อให้นาย
ทะเบยีนดําเนินการแกไ้ขขอ้มูลในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืบญัชกีองทุนต่อไป โดยผูถ้อืหน่วย
ลงทุนตอ้งรบัทราบและยนิยอมที�จะปฏบิตัติามเงื�อนไขที�กาํหนดในใบคาํขอแกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหน่วย  

13.7.4    สทิธใินการไดร้บัประโยชน์ต่างๆ ที�กองทุนจดัไวใ้หส้าํหรบัผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนมสีทิธใินการได้รบัขอ้มูลเกี�ยวกบักองทุน เช่น รายงานประจําปี รายงานทุกรอบ 6 
เดอืน 

13.8  อื�น ๆ : 
ผูถ้ือหน่วยลงทุนมคีวามรบัผดิจํากดัเพยีงไม่เกนิค่าหน่วยลงทุนที�ยงัส่งใช้แก่บรษิัทจดัการกองทุนรวมไม่

ครบ  
 

 การที�ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื&อหรอืลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี&ไม่ว่าใน
ทอด ใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรบัที�จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ�งลงนามโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์ที�ไดร้บัการแต่งตั &งจากบรษิทัจดัการกองทุนรวมโดยชอบ  

ผูถ้อืหน่วยลงทุนมสีทิธเิรยีกใหบ้รษิทัจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงนิทุนไดไ้ม่เกนิไป
กว่าสว่นของทุนของกองทุนรวมที�ตนถอื ทั &งนี& ในกรณีที�มกีารแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สทิธใินการไดร้บัประโยชน์ตอบ
แทนหรอืการคนืเงนิทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั &น ๆ ดว้ย 

 
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

14.1    รปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน : 
- ระบบไรใ้บหน่วยลงทุน 
- หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทนุ  
- สมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 

ทั &งนี& บรษิัทจดัการและ/หรอืนายทะเบยีนขอสงวนสทิธเิปลี�ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน
จากหนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน เป็นสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน หรอืรปูแบบอื�นที�บรษิทัจดัการจะกาํหนด
เพิ�มเตมิ  โดยบรษิทัจดัการจะประกาศใหท้ราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วนัทําการ ณ ที�ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ 
และ/หรอืสถานที�ตดิต่อของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื&อคนืหน่วยลงทุน    

14.2 เงื�อนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนและระยะเวลาการสง่มอบ :  
โครงการจดัการจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบรษิทัจดัการจะดาํเนินการใหน้ายทะเบยีนหน่วย

ลงทุนทําการบนัทกึชื�อผูส้ ั �งซื&อหน่วยลงทุนเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามรายละเอยีดใน “ใบคํา
ขอเปิดบญัชกีองทุน” และ “ใบคาํสั �งซื&อหน่วยลงทุน” เมื�อผูส้ ั �งซื&อหน่วยลงทุนไดช้าํระเงนิค่าซื&อหน่วยลงทุนครบถว้นแลว้ 
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ในกรณีที�มผีูถ้อืหน่วยลงทุน 2 คน ถอืหน่วยลงทุนร่วมกนั บรษิทัจดัการจะจดแจง้ชื�อผูถ้อืหน่วยลงทุนเหล่านั &น 
เป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูส้ ั �งซื&อหน่วยลงทุนหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน  

14.2.1 หนงัสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน 
นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากบัภาษี” ทุกครั &งที�มี

การสั �งซื&อหรอืขายคนืหน่วยลงทุน เพื�อเป็นการยนืยนัจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน และจะจดัส่งหนังสอื
รบัรองสทิธใินหน่วยลงทุน/ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกาํกบัภาษีใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 15 วนัทําการนับแต่วนัทาํการถดั
จากวนัที�ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั &งแรก หรอืภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัทาํการถดัจากวนัที�ซื&อขายหน่วยลงทุน
ในช่วงการขายและรบัซื&อคนืหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครั &งแรก อนึ�งเอกสารหลกัฐานต่างๆ จะจดัส่งโดยทาง
ไปรษณีย ์หรอืใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื&อคนืเป็นผูม้อบใหแ้ลว้แต่กรณี 

14.2.2 สมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน 
1) หากผูถ้อืหน่วยลงทุนแสดงความประสงคข์อรบัเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนในรูปแบบสมุดบญัชแีสดง

สทิธใินหน่วยลงทุน  บรษิทัจดัการหรอืผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื&อคนื (ตามที�บรษิทัจดัการกาํหนด) จะออกสมุดบญัชี

แสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ใหแ้ก่ผูส้ ั �งซื&อหน่วยลงทุนภายในวนัเดยีวกนักบัที�ไดร้บัคําขอเปิดบญัชกีองทุน และ/หรอืคาํสั �ง

ซื&อหน่วยลงทุน และผูส้ ั �งซื&อไดช้าํระเงนิค่าซื&อหน่วยลงทุนครบถว้นแลว้   

 2) นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะจดแจง้ชื�อผูส้ ั �งซื&อหน่วยลงทุนเป็นผูถ้อืหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทุนต่อเมื�อบรษิัทจดัการไดร้บัชําระเงนิค่าจองซื&อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผูส้ ั �งซื&อหน่วยลงทุนนั &นไดร้บัการ
จดัสรรหน่วยลงทุนจากบรษิทัจดัการเรยีบรอ้ยแลว้  

3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที�ที�จะต้องนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  มาให้บริษัทจัดการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซื&อคนื (ตามที�บรษิัทจดัการกําหนด) บนัทกึรายการซื&อขายหน่วยลงทุนให้เป็นปจัจุบนัอยู่
เสมอ โดยผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถนําสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทุน มาบนัทกึรายการใหเ้ป็นปจัจุบนัไดต้ั &งแต่วนั
ทาํการถดัจากวนัทํารายการซื&อขายหน่วยลงทุน  หรอืตามที�บรษิทัจดัการกําหนด   โดยรายการที�ปรากฎในสมุดบญัชี
แสดงสทิธใินหน่วยลงทุนจะถอืว่าถูกต้อง เมื�อรายการดงักล่าวตรงกนักบัขอ้มูลที�บนัทกึไวใ้นระบบนายทะเบยีนหน่วย
ลงทุน   

อย่างไรกต็าม หากสมุดบญัชแีสดงสทิธไิม่ไดถู้กบนัทกึใหเ้ป็นปจัจุบนั ใหถ้อืเอาขอ้มลูที�บนัทกึไวใ้นระบบนาย
ทะเบยีนหน่วยลงทุนเป็นรายการที�เป็นปจัจุบนั และถูกตอ้ง 

4) ผูถ้อืหน่วยลงทุนมหีน้าที�ตอ้งปฏบิตัติามขอ้กาํหนด และเงื�อนไขที�เกี�ยวขอ้งกบัสมุดบญัชแีสดงสทิธใินหน่วย
ลงทุน ตามที�บรษิทัจดัการกาํหนด 

 บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการอนุญาตใหผู้้ถอืหน่วยลงทุนขอเปลี�ยนแปลงการรบัสมุดบญัชแีสดงสทิธใิน
หน่วยลงทุน เป็นหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนภายหลงัได้หรอืไม่กไ็ด้  โดยให้เป็นไปตามดุลยพินิจของบรษิัท
จดัการ 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะดาํเนินการใหม้กีารออกและจดัสง่ “รายงานการถอืหน่วยลงทุน” ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนที�มชีื�อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วนัทําการสุดท้ายของเดอืนมถุินายน และเดอืนธนัวาคม 
ทางไปรษณีย ์หรอืทางสื�ออเิลก็ทรอนิกส ์ตามความประสงค์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน อย่างไรกต็าม ในกรณีที�ไม่ไดม้กีาร
จดัส่งรายงานการถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้สมุดบญัชีแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน ซึ�งได้รบัการปรบัปรุง
รายการใหเ้ป็นปจัจุบนัแทนรายงานการถอืหน่วยลงทุนได ้   

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนและ/หรอืบรษิทัจดัการจะถอืเอายอดคงเหลอืของหน่วยลงทุนที�ปรากฏในทะเบยีนผู้
ถอืหน่วยลงทุนเป็นรายการที�เป็นปจัจุบนัและถูกตอ้ง 
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              ในกรณีที�บญัชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบญัชแีละบญัชนีั &นไม่มีการติดต่อขอใช้
บรกิารเป็นเวลานานตดิต่อกนัเกนิ 1 ปี บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธทิี�จะปิดบญัชดีงักล่าวโดยไม่ต้องแจง้ให้ผูถ้ือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ 

บรษิัทจดัการขอสงวนสทิธใินการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรอืวธิกีารจดัการกองทุนรวม
เกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงวนั เวลาทําการขายหรอืรบัซื&อคนืหน่วยลงทุน และวธิปีฏบิตัทิี�เกี�ยวขอ้ง โดยถอืว่าไดร้บัความ
เหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ ทั &งนี& จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัทําหลกัฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื�อใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนสามารถใชอ้า้งองิต่อบรษิทัจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื�นได ้

ในกรณีที�ผูถ้อืหน่วยลงทุนจาํเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน  บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะจดัทําใบหน่วยลงทุนมอบ
ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน  

บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธอิอกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยในรูปแบบหนงัสอืรบัรองสทิธิ
ในหน่วยลงทุน หรอืสมุดบญัชีแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน และ/หรอืรูปแบบอื�นใดที�จะมีการเปลี�ยนแปลง แก้ไข หรือ
เพิ�มเตมิในอนาคต เพยีงรปูแบบใดรปูแบบหนึ�งเท่านั &น ตามความประสงคข์องผูถ้อืหน่วยลงทุน  

ทั &งนี&  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธใินการเปลี�ยนแปลง หรอืเพิ�มเตมิเงื�อนไขในการออกและสง่มอบเอกสารแสดง
สทิธใินหน่วยลงทุนในอนาคตได้ โดยไม่ถอืเป็นการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการ และบรษิัทจดัการจะปิดประกาศให้ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วนัทําการ ณ ที�ทําการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และ/หรอืสถานที�ตดิต่อของผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรบัซื&อคนืหน่วยลงทุน 

 
15. กาํหนดเวลา วิธีการ และข้อจาํกดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

15.1 หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิปนัผล:  
ชนิดขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตั ิ: ไม่จ่าย 
ชนิดจ่ายเงนิปนัผล : จ่าย 
ชนิดสะสมมลูค่า  : ไม่จ่าย 
หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิปนัผล : 

1. กองทุนจะพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลไม่เกนิปีละ 12 ครั &ง โดยพจิารณาจากผลการดาํเนินงานสิ&นสดุตามช่วงเวลา
ที�บรษิทัจดัการเหน็สมควร จากกาํไรสะสม หรอืกาํไรสทุธใินงวดบญัชทีี�จะจ่ายเงนิปนัผล แลว้แต่กรณี และการ
จ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวจะตอ้งไม่ทาํใหก้องทุนรวมมผีลขาดทุนสะสมเพิ�มขึ&นในงวดที�มกีารจ่ายเงนิปนัผลนั &น 

2. การพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลจะขึ&นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัจดัการ 
ทั &งนี& บรษิทัจดัการจะถอืปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

และตามที�บรษิทัจดัการเหน็สมควร 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี�จะพจิารณาแกไ้ขเพิ�มเตมิรายละเอยีดโครงการที�เกี�ยวขอ้งกบัการจ่ายเงนิปนัผล

ของกองทุนในอนาคต 
15.2    กาํหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จาํกดัในการจ่ายเงนิปนัผลแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน 

ในกรณีที�บรษิัทจดัการพจิารณาใหม้กีารจ่ายเงนิปนัผลของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปนัผล บรษิทัจดัการจะ
ประกาศการจ่ายเงนิปนัผล วนัปิดทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื�อจ่ายเงนิปนัผล และอตัราปนัผลของหน่วยลงทุนชนิด
จ่ายเงนิปนัผลโดยไม่ชกัชา้ ทั &งนี& บรษิทัจดัการจะปฏบิตัดิงันี& 

(1)  ประกาศในหนังสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อยหนึ�งฉบบั หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพจิารณาผ่อน
ผนัหรอืสั �งใหป้ฏบิตัเิป็นอย่างอื�น 

(2) ปิดประกาศไวใ้นที�เปิดเผย ณ ที�ทาํการทุกแห่งของบรษิทัจดัการ และจดัใหม้ปีระกาศดงักล่าวไว ้ณ สถานที�
ตดิต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื&อคนืที�ใชใ้นการซื&อขายหน่วยลงทุน 
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(3) ส่งหนังสอืแจง้ให้ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูถ้อืหน่วยลงทุนที�มชีื�ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัปิดสมุด
ทะเบยีนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื�อจ่ายเงนิปนัผล และผู้ถอืหน่วยลงทุนที�ถอืหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื�อผู้
ถอืเมื�อไดร้บัการรอ้งขอ 
บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี�อาจจ่ายเงนิปนัผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปนัผล ดว้ย

วธิกีารที�ต่างกนัสาํหรบัหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงนิปนัผลที�ขายในช่วงเวลาที�ต่างกนัได้ โดยไดร้บัความ
เหน็ชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. ก่อนดําเนินการจ่ายเงนิปนัผลในแต่ละครั &ง และจะถอืปฏบิตัเิพิ�มเตมิตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่ใชส้ทิธขิอรบัเงนิปนัผลจาํนวนใดภายในอายุความใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรษิทัจดัการจะไม่นําเงนิปนัผลจาํนวนดงักล่าวไปใชเ้พื�อการอื�นใด นอกจากเพื�อประโยชน์
ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนั &น  

ทั &งนี& บรษิทัจดัการจะไม่จ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนในสว่นที�เกนิขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุน เวน้

แต่เป็นกรณีที�ไดร้บัยกเวน้ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วย

ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที�ของบรษิทัจดัการ โดยบรษิทัจดัการจะจดัทาํบญัชแีละแยกเงนิที�ไมอ่าจจา่ยเป็นเงนิปนัผล

ออกจากบญัชแีละทรพัยส์นิของกองทุนรวม และไม่นําเงนิดงักล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลค่าทรพัย์สนิของกองทุนรวม 

และจะสง่เงนิดงักล่าวใหเ้ป็นรายไดข้องแผ่นดนิ 

16. วิธีการชาํระเงินหรอืทรพัยสิ์นอืKนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  
กรณีบรษิัทจดัการไม่สามารถชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็น

หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื�นแทน บรษิทัจดัการจะกาํหนดขั &นตอนการดาํเนินการต่อไป โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจาก
สาํนักงานก่อน และไม่ถอืว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยขั &นตอนที�กําหนดดงักล่าวต้องสามารถปฏบิตัิไดจ้รงิ และเป็น
ธรรมต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบรษิทัจดัการจะตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 60 วนั 

การชําระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื�นใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน บรษิทัจดัการกองทุนรวมจะชําระใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน
ที�ปรากฏชื�อตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ เวลาที�กาํหนด เท่านั &น 

17. การจดัทาํทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจาํกดัในการโอนหน่วยลงทุน :  
17.1    ขอ้จาํกดัการโอนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี& 
(1) การโอนหน่วยลงทุนใหบ้ดิา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
(2) การโอนหน่วยลงทุนตามคาํสั �งศาล หรอืโดยผลของกฎหมาย 
(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพเิศษอื�นๆ ที�บรษิทัจดัการเหน็สมควรและอนุมตัใิหโ้อนได ้

ทั &งนี& การโอนหน่วยลงทุนต้องไม่ทําใหก้ารถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จํากดั
การถอืหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าที�ของบรษิทัจดัการ  เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

17.2 วธิกีารโอนหน่วยลงทุน 

ผูถ้อืหน่วยลงทุนที�ประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุน จะตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี& 
(1) กรอกแบบคําขอโอนหน่วยลงทุนตามที�บรษิทัจดัการหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทุนกําหนด พรอ้มทั &งลง

ลายมอืชื�อผู้โอนและผู้รบัโอน และยื�นคําขอโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวพร้อมเอกสารที�กําหนดแก่นาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที�ผู้ร ับโอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้ร ับโอนจะต้อง
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ดาํเนินการขอเปิดบญัชกีองทุนตามวธิกีารที�กําหนดไวใ้นโครงการก่อน แลว้ผูโ้อนจงึทาํการโอนหน่วย
ลงทุนใหผู้ร้บัโอนได ้

(2) ผูโ้อนจะต้องเสยีค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที�ระบุไวใ้นหวัขอ้เรื�อง “ค่าธรรมเนียมที�เรยีก
เกบ็จากผูส้ ั �งซื&อหรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน” 

(3) หลงัจากที�ไดร้บัค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนแลว้ นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ
ใบเสรจ็รบัเงนิ และใบกาํกบัภาษ ีพรอ้มสาํเนาคาํขอโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

นายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะบนัทกึขอ้มูลการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสอืรบัรองสทิธใินหน่วยลงทุนให้ผู้
โอนและผู้รบัโอนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วนันับแต่วนัที�นายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดร้บัคําขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้อง
สมบูรณ์ ทั &งนี& ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมสีทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามหวัขอ้ เรื�อง “สทิธปิระโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทุน” ไดต่้อเมื�อนายทะเบยีนหน่วยลงทุนไดบ้นัทกึชื�อผูร้บัโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วย
ลงทุนเรยีบรอ้ยแลว้  

บรษิัทจดัการกองทุนรวมมหีน้าที�จดัให้มทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท์ี�ออกตามมาตรา 125(5) 
แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

ใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่าทะเบยีนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชาํระเงนิหรอืทรพัยส์นิอื�น รวมทั &งการใหส้ทิธหิรอื
การจาํกดัสทิธใิด ๆ แก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนที�ปรากฏรายชื�อในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน หากไดก้ระทาํตามขอ้กาํหนด
ในขอ้ผกูพนัหรอืตามกฎหมายแลว้ ใหถ้อืว่าบรษิทัจดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการตามอาํนาจหน้าที�แลว้ 
 บรษิัทจดัการกองทุนรวมมีอํานาจปฏเิสธการแสดงชื�อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที�การถือหน่วย
ลงทุนไม่เป็นไปตามที�กาํหนดไวใ้นหลกัเกณฑท์ี�ออกตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
 
18. ข้อจาํกดัการถือหน่วยลงทุน  

บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดจะถอืหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกนิหนึ�งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่าย
ได้แล้วทั &งหมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเขา้ขอ้ยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน ว่าด้วยเรื�อง
หลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที�ของบรษิทัจดัการ  

 
19. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที�บุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึ�งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที�
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั &งหมด บรษิทัจดัการกองทุนรวมตอ้งไม่นบัคะแนนเสยีงของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนันั &นในสว่นที�
เกนิกว่าหนึ�งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั &งหมดของกองทุนรวม  และในกรณีที�กองทุนรวมมกีาร
แบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากเป็นการขอมตริายชนิดหน่วยลงทุน  บรษิทัจดัการจะไม่นับคะแนนเสยีงส่วนที�เกนิกว่าหนึ�ง
ในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนชนิดนั &น เวน้แต่ชนิดหน่วยลงทุนนั &นมบีุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเพยีงรายเดยีว
หรอืกลุ่มเดยีวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนั &น บรษิัทจดัการจะนับคะแนนเสยีงของผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวเต็มตาม
จาํนวนที�ถอือยู่ 

การดําเนินการใดที�โครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รบัมติของผู้ถือหน่วยลงทุน  
หากบรษิัทจดัการกองทุนรวมไดด้ําเนินการเป็นไปตามมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทุนที�ได้รบัมาโดยชอบแล้ว ใหถ้ือว่าผูถ้ือ
หน่วยลงทุนทั &งปวงเหน็ชอบใหด้าํเนินการดงักล่าวและมผีลผกูพนัตามมต ิ

 
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุที�ใหด้าํเนินการใดอนัเป็นการขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ี�กาํหนดในกฎหมาย ใหถ้อืว่า

มตนิั &นเสยีไป 
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ในกรณีที�เป็นการขอมตเิพื�อแกไ้ขขอ้ผกูพนัในเรื�องที�กระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนียัสาํคญั ต้อง
ได้รบัมติโดยเสยีงขา้งมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ�งคดิตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ�งหนึ�งของจํานวนหน่วย
ลงทุนที�จาํหน่ายได้แล้วทั &งหมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนั &น  เวน้แต่ในกรณีที�กองทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุน การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิ�มเตมิดงัต่อไปนี&ดว้ย 

(1) ในกรณีที�เป็นการขอมตทิี�มผีลกระทบต่อผูถ้อืหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้ือ
หน่วยลงทุนไม่เท่ากนั ใหไ้ดร้บัมตผิูห้น่วยลงทุนที�ถอืหน่วยลงทุนชนิดที�ได้รบัผลกระทบเกนิกึ�งหนึ�งของจํานวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด 

(2) ในกรณีที�เป็นการขอมตทิี�มผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ใหไ้ดร้บัมตผิูถ้ือ
หน่วยลงทุนที�ถอืหน่วยลงทุนชนิดที�ไดร้บัผลกระทบเกนิกึ�งหนึ�งของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(3) ในกรณีที�เป็นการขอมติที�มผีลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ�ง ให้ได้รบัมตผิู้ถือหน่วยลงทุน
ชนิดที�ไดร้บัผลกระทบเกนิกึ�งหนึ�งของจาํนวนหน่วยลงทุนชนิดนั &น  

 
20. วิธีการแก้ไขเพิKมเติมข้อผกูพนั :  

การแกไ้ขเพิ�มเตมิสว่นใดสว่นหนึ�งของขอ้ผกูพนัที�เป็นไปตามวธิกีารที�กาํหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั และมสีาระสาํคญั
ที�เป็นไปตามและไม่ขดัหรอืแยง้กบัพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  ตลอดจนหลกัเกณฑท์ี�ออก
โดยอาศยัอาํนาจของกฎหมายดงักล่าว  ใหถ้อืว่าขอ้ผกูพนัสว่นที�แกไ้ขเพิ�มเตมินั &นมผีลผกูพนัคู่สญัญา  

 
 การแกไ้ขเพิ�มเตมิขอ้ผูกพนัในเรื�องที�กระทบต่อสทิธขิองผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมนีัยสาํคญัต้องได้รบัมติโดย

เสยีงขา้งมากของผู ้ถ ือหน่วยลงทุน ทั &งนี&  เรื�องที�กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง 
ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และเรื�องที�ผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ว่า
กระทบต่อสทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทุนอย่างมนียัสาํคญั 

การแก้ไขเพิ�มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี&  ให้มีผลผูกพันเมื�อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแล
ผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้งไดร้บัมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน  

(ก)  เป็นการแกไ้ขเพิ�มเตมิขอ้ผูกพนัใหม้สีาระสาํคญัสอดคลอ้งกบัโครงการจดัการกองทุนรวมที�แกไ้ขเพิ�มเตมิ
โดยไดร้บัมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนหรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน หรอื 

(ข)  ผูด้แูลผลประโยชน์แสดงความเหน็ว่าการแกไ้ขเพิ�มเตมิขอ้ผกูพนันั &นเหมาะสม มคีวามจําเป็นหรอืสมควร 
และไม่กระทบต่อสทิธขิองผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมนีัยสาํคญั 

การแก้ไขเพิ�มเติมขอ้ผูกพนัไม่ว่ากรณีใด ต้องกระทําเป็นหนังสอืลงลายมอืชื�อโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนาม
ผกูพนับรษิทัจดัการกองทุนรวมและผูด้แูลผลประโยชน์พรอ้มทั &งประทบัตราบรษิทั (ถา้ม)ี 

 
บริษัทจดัการกองทุนรวมจะจดัใหม้ขีอ้ผูกพนัเปิดเผยไว ้ณ ที�ทําการและบนเวบ็ไซต์ของบรษิทัจดัการ

กองทุนรวมเพื�อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูด ้รวมทั &งจดัสง่สรุปการแกไ้ขเพิ�มเตมิขอ้ผกูพนัพรอ้มทั &งเหตุผลและ
ความจําเป็นใหผู้้ถือหน่วยลงทุนพรอ้มกบัการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม (เฉพาะกรณีของกองทุนรวมเพื�อผู้
ลงทุนทั �วไป) 

21. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ :  
21.1 การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  ม ี
21.2 รายละเอยีดเพิ�มเตมิ : 

ในกรณีที�บรษิัทจดัการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัการอนุมตัใิห้จดัตั &งกองทุนรวมแบบเป็นการทั �วไป 
และการฝ่าฝืนหรอืการไม่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัการอนุมตัใิหจ้ดัตั &งกองทุนรวมแบบเป็นการทั �วไป  และการฝ่า
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ฝืนหรอืการไม่ปฏบิตันิั &นก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุนรวมหรอืผูล้งทุน บรษิทัจดัการจะแกไ้ขเยยีวยาความเสยีหาย
โดยไม่ชกัชา้ โดยในกรณีที�เกดิขอ้พพิาทระหว่างบรษิทัจดัการและผูล้งทนุ บรษิทัจดัการยนิยอมใหนํ้าขอ้พพิาทเขา้สูก่าร
พจิารณาของอนุญาโตตุลาการ 
 
22. การเลิกกองทุนรวม 

22.1 เงืKอนไขในการเลิกกองทุน 

  บรษิทัจดัการจะเลกิโครงการจดัการกองทุนรวมในกรณีดงัต่อไปนี& 
22.1.1  หากปรากฏว่ากองทุนมจีาํนวนผูถ้อืหน่วยลงทุนลดลงเหลอืน้อยกว่า 35 รายในวนัทาํการใด  
22.1.2  สํานักงานอาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั &งและจัดการกองทุนรวมเพื�อผู้ลงทุนทั �วไป ในกรณีที�ปรากฏ

พฤติการณ์ว่าบรษิัทจดัการกองทุนรวมดําเนินการใดๆ หรอืบุคคลใดถอืหน่วยลงทุนโดยรู้เหน็หรอืตกลงกบั
บุคคลอื�น อนัเป็นการปกปิดหรอือําพรางลกัษณะที�แทจ้รงิในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรอืกลุ่มบุคคล
เดยีวกนัใดที�ประสงคจ์ะถอืหน่วยลงทุนเกนิกว่าหนึ�งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั &งหมด
ของกองทุนรวมเพื�อผูล้งทุนทั �วไป 

22.1.3  สาํนกังานจะเพกิถอนการอนุมตัใิหจ้ดัตั &งและจดัการกองทุนรวม ในกรณีที�มเีหตุอนัควรสงสยัว่าอาจมกีารจดัตั &ง
กองทุนรวมเพื�อผู้ลงทุนทั �วไปเพื�อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลใดเป็นการ
เฉพาะ หรือเพื�อเป็นเครื�องมือในการบริหารจดัการทรพัย์สนิหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และ
สํานักงานได้ดําเนินการแจ้งให้บรษิัทจดัการกองทุนรวมหรอืบุคคล ที�เกี�ยวข้องทําการชี&แจง แสดงเหตุผล 
ขอ้เทจ็จรงิ และหลกัฐาน ซึ�งในกรณีที�ไม่มกีารชี&แจง หรอืชี&แจงแล้วแต่ไม่อาจพสิูจน์หรอืทําให้เชื�อได้ว่าการ
จดัตั &งกองทุนรวมเป็นการจดัตั &งกองทุนรวมเพื�อผูล้งทุนทั �วไปอย่างแทจ้รงิ และสาํนักงานสั �งให้บรษิัทจดัการ
กองทุนรวมทําการแก้ไข หรือดําเนินการใดๆ และบริษัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการตามที�
สาํนักงานสั �งได ้หรอืดําเนินการแลว้ แต่ไม่สามารถทําใหก้องทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื�อผูล้งทุนทั �วไปอย่าง
แทจ้รงิ 

22.1.4 เมื�อสํานักงานสั �งใหบ้รษิัทจดัการเลกิกองทุนเปิดในกรณีที�บรษิัทจดัการกระทําการหรอืงดเวน้กระทําการจน
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่กองทุนเปิดหรอืไม่ปฏบิตัติามหน้าที�ของตน 

22.1.5    เมื�อไดร้บัความเหน็ชอบตามมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ�งหนึ�งของจาํนวนหน่วยลงทุน
ทจีาํหน่ายไดแ้ลว้ทั &งหมดของโครงการจดัการ 

22.1.6 หากปรากฎว่ามกีารขายคนืหน่วยลงทุนในลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงัต่อไปนี& 
 (1)  มกีารขายคนืหน่วยลงทุน ณ วนัใดวนัหนึ�งเกนิกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายไดแ้ลว้

ทั &งหมด   

(2) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทุนในหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวนัทําการซื&อขายหน่วยลงทุนใด

ตดิต่อกนั คดิเป็นจาํนวนเกนิกว่าสองในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั &งหมด  

เงื�อนไขพเิศษ : 

22.1.7 กรณีที�บรษิัทจดัการได้รบัคําสั �งให้เลกิกองทุนจากหน่วยงานที�มอีํานาจตามกฎหมาย อาท ิคําสั �งศาล คําสั �ง
อนุญาโตตุลาการ และ/หรอืกรณีปรากฏการณ์อื�นใดตามที�ระบุไวใ้นโครงการนี& 
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22.2 การดาํเนินการของบริษทัจดัการ เมืKอเลิกโครงการจดัการกองทุนรวม 

เวน้แต่สํานักงาน จะพจิารณาแก้ไข เปลี�ยนแปลง เพิ�มเติม ประกาศ กําหนด สั �งการ เหน็ชอบ และ/หรอืผ่อนผนัเป็น
อย่างอื�น ในกรณีที�มเีหตุจาํเป็นและสมควรสาํหรบัการเลกิกองทุน บรษิทัจดัการจะดาํเนินการดงันี& 

กรณีทราบกาํหนดการเลกิกองทุนล่วงหน้า 

กรณีทราบกาํหนดการเลกิกองทุนล่วงหน้า บรษิทัจดัการจะดาํเนินการดงันี& 

(1) ดาํเนินการดว้ยวธิกีารใด ๆ เพื�อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทั �วไปทราบเรื�องดงักล่าวก่อนวนัเลกิกองทุนรวม
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวนัทําการ เช่น ประกาศในหนังสอืพิมพ์รายวนัแห่งท้องถิ�น เป็นต้น เว้นแต่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะใหค้วามเหน็ชอบ หรอืผ่อนผนัเป็นอย่างอื�น และกระทําการดว้ยวธิอีื�นใด เพื�อใหผู้ล้งทุน
ทราบขอ้มลูในเรื�องดงักล่าวได ้

(2) แจง้เป็นหนังสอืใหผู้้ดูแลผลประโยชน์ และสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ราบ 
ก่อนวนัเลกิกองทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วนัทาํการ 

(3) จาํหน่ายทรพัยส์นิของกองทุนเพื�อรวบรวมเป็นเงนิโอน เงนิฝากประเภทกระแสรายวนั เงนิฝากประเภทออมทรพัย ์
และตั yวสญัญาใชเ้งนิที�มกีาํหนดระยะเวลาใชเ้งนิคนืเมื�อทวงถาม ใหเ้สรจ็สิ&นก่อนวนัเลกิกองทุน 

กรณีไม่ทราบกาํหนดการเลกิกองทุนล่วงหน้า 

กรณีที�ไม่ทราบกําหนดการเลกิกองทุนล่วงหน้า ดงัเช่นกรณีที�ปรากฏเหตุตามขอ้ 22.1.1. บรษิัทจดัการจะดําเนินการ
ดงันี& 

(1) ยุตกิารรบัคาํสั �งซื&อและคาํสั �งขายคนืหน่วยลงทุนตั &งแต่วนัทาํการที�ปรากฏกรณีตามขอ้ 22.1.1.  

(2) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนที�มชีื�ออยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน รวมทั &งแจง้เป็น
หนังสอืให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทั &งนี& ภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัทําการที�ปรากฏกรณี
ตามขอ้ 22.1.1.   

(3) จําหน่ายหลกัทรพัย์หรอืทรพัยส์นิที�เหลอือยู่ของกองทุนรวมภายใน 5 วนัทําการนับแต่วนัทําการที�ปรากฏกรณี
ตามขอ้ 22.1.1. เพื�อรวบรวมเงนิเท่าที�สามารถกระทําไดเ้พื�อชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดย
อตัโนมตั ิ

(4) ชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนตามสดัสว่นจํานวนเงนิที�รวบรวมไดต้าม (3) ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัทําการ
นับแต่วนัทําการที�ปรากฏกรณีตามขอ้ 22.1.1. และเมื�อไดด้ําเนินการชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็น
การเลกิกองทุนรวม 

เมื�อไดด้ําเนินการตามวรรคหนึ�งแลว้ หากมหีลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิคงเหลอือยู่จากการดําเนินการตาม (3) ใหบ้รษิัท
จดัการกองทุนรวมดาํเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื�อนไขและวธิกีารชาํระบญัชขีอง
กองทุนรวม 

 
23. การชาํระบญัชีเมืKอเลิกกองทุน  :  

เมื�อเลกิโครงการแลว้บรษิทัจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนี& เวน้แต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสาํนักงาน จะ
พจิารณาแกไ้ข เปลี�ยนแปลง เพิ�มเตมิประกาศ กาํหนด สั �งการเหน็ชอบ และ/หรอืผ่อนผนั เป็นอย่างอื�น 

(1)     บรษิัทจดัการจะจดัให้มีการชําระบญัชี โดยจะแต่งตั &งผู้ชําระบัญชีที�สํานักงาน เห็นชอบ เพื�อดําเนินการ
คํานวณ รวบรวมทรพัย์สิน จดัทําบัญชี ชําระหนี&สนิ จําหน่ายและแจกจ่ายทรพัย์สินแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
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รวมทั &ง ทําการอย่างอื�นตามแต่จําเป็นเพื�อชําระบญัชีของกองทุนให้เสรจ็สิ&น โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
เงื�อนไข และวธิกีารที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด สั �งการ ผ่อนผนั และ/หรอืเหน็ชอบ 

(2)    เมื�อชําระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพนั เงนิค่าตอบแทนในการชําระบญัช ีและหนี&สนิทั &งหมดของ
กองทุนเสรจ็สิ&น ผูช้าํระบญัชจีะดาํเนินการเฉลี�ยคนืเงนิใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน  ตามมูลค่าทรพัยส์นิสทุธเิท่าที�
คงเหลอือยู่ตามสดัสว่นจาํนวนหน่วยลงทนุที�มชีื�อปรากฏอยู่ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัเลกิกองทุนรวม
  

(3)    ในกรณีที�เจ้าหนี&ของกองทุนไม่ได้ยื�นคําทวงหนี&แก่ผู้ชําระบัญชี หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารบัเงินหรือ
ทรพัยส์นิ หรอืไม่ยื�นเชค็ต่อธนาคารเพื�อให้ใช้เงนิตามเชค็ที�ได้รบัเนื�องจากการแจกจ่ายทรพัยส์นิให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผู้ชําระบญัชจีะดําเนินการวางเงนิตามจํานวนหนี&หรอืจํานวนเงนิตามเชค็ หรอืวางทรพัยส์นิอื�น 
ซึ�งไดห้กัค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัการวางเงนิหรอืทรพัยส์นิดงักล่าวแลว้ รวมทั &งวางเงนิประกนั
ค่าฤชาธรรมเนียมไว ้ณ สาํนักงานวางทรพัยต์ามกฎหมาย กฎขอ้บงัคบั และระเบยีบเกี�ยวกบัการวางทรพัย ์
และจะแจง้เป็นหนงัสอืใหเ้จา้หนี& หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุน ซึ�งมชีื�อปรากฏในบญัชแีละเอกสารหลกัฐานของกองทนุ
รวมทราบถงึการวางเงนิหรอืทรพัยส์นิดงักล่าวโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบัหรอืโดยวธิอีื�นที�มหีลกัฐาน
การตอบรบั อกีทั &งยงัจะดําเนินการใดๆ ตามความจาํเป็นเพื�อใหส้าํนักงาน เป็นผูม้สีทิธถิอนเงนิหรอืทรพัยส์นิ
ที�วางไว ้ซึ�งเจา้หนี&หรอืผูถ้อืหน่วยลงทุนมไิดเ้รยีกเอาภายใน 10 ปี นับแต่วนัถดัจากวนัที�ไดร้บั คําบอกกล่าว
การวางเงนิหรอืทรพัยส์นิในฐานะที�เป็นทรพัยส์นิคงคา้งของกองทุนรวม 

(4)    ผูช้ําระบญัชจีะต้องชําระบญัชใีหเ้สรจ็สิ&นภายใน  90 วนันับตั &งแต่วนัถดัจากวนัเลกิกองทุนรวม และเมื�อชําระ
บญัชเีสรจ็สิ&นแล้ว ผูช้ําระบญัชจีะทําการยื�นคําขอจดทะเบยีนเลกิกองทุนพรอ้มทั &งจดัส่งรายงานผลการชําระ
บญัชตีามแบบที�สาํนกังาน ประกาศกาํหนด ภายใน 30 วนันบัตั &งแต่วนัถดัจากวนัชาํระบญัชเีสรจ็สิ&น เวน้แต่ใน
กรณีที�ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารบัเงนิหรอืทรพัย์สนิ หรอืไม่ยื�นเช็คแก่ธนาคารเพื�อให้ใช้เงนิตามเชค็ที�ได้รบั
เนื�องจากการแจกจ่ายทรพัยส์นิใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน  ผูช้ําระบญัชสีามารถยื�นคําขอจดทะเบยีนเลกิกองทุน
รวมไดเ้มื�อพ้นกําหนด 6 เดอืนนับตั &งแต่วนัถดัจากวนัชําระบญัชเีสรจ็สิ&น เวน้แต่มเีหตุผลจําเป็นและสมควร
โดยต้องได้รบัความเหน็ชอบจากสํานักงาน ด้วย และหากปรากฏว่ายงัมทีรพัยส์นิคงค้างอยู่ ผู้ชําระบญัชจีะ
จดัการโอนทรพัยส์นิดงักล่าวใหต้กเป็นกรรมสทิธิ zของสาํนกังาน     

 

 


