
 

 

 

 

 

 

 
     



ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุน 
กองทุนเปด แอล เอช มั่นคง 

กับ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส จํากัด 

 

1. บริษัทจัดการ :  

ช่ือ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนแลนด แอนด เฮาส จํากัด  

ที่อยู (ภาษาไทย) : เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส สาทร  

ช้ัน 14 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

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

 

ที่อยู (ภาษาอังกฤษ) : 11 Q.House Sathon Bldg.  

Fl.14 South Sathon Rd., Thungmahamek, Sathon, Bangkok 10120  

Tel. 0 2286 3484, 0 2679 2155 Fax. 0 2286 3585, 0 2679 2150  

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :  

ในการจัดการกองทุนบริษัทจัดการมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในการดําเนินการดังตอไปนี้  

(1) การบริหารกองทุนรวม  

(1.1) ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสินซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุนตอ
สํานักงาน ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนครั้งแรก  

(1.2) จัดการกองทุนรวมใหเปนไปตามที่ระบุไวในโครงการจัดการที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตลอดจนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการอยางเครงครัด 

(1.3) นําเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินตางๆ และซื้อขาย จําหนายส่ังโอน เปล่ียนแปลง 
เพ่ิมเติมหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรโดยลงทุนภายใตหลักเกณฑของ
กฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นโยบายการลงทุนของ
คณะกรรมการการลงทุน และตามวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนของโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(1.4) ดําเนินการเพ่ิมจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายแลว หรือยกเลิกหนวยลงทุนที่รับซื้อคืน  

(1.5) ดําเนินการเพ่ิมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด  

(1.6) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดการส่ังซื้อ ขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในโครงการ  

(1.7) สงวนสิทธิที่จะเล่ือนกําหนดการชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามที่ระบุไวในโครงการ  

(1.8) สงวนสิทธิที่จะรับชําระหนี้เพ่ือกองทุนดวยทรัพยสินอ่ืนแทนการชําระหนี้ดวยเงินโอนตามตราสารแหงหนี้
ตามที่ระบุไวในโครงการ  



(1.9) สงวนสิทธิที่จะชําระคารับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนแทนเงินไดตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่สมาคมกําหนด  

(1.10) สงวนสิทธิที่จะละเวนไมปฏิบัติตามมติของผูถือหนวยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการ และ/หรือ ผูจัดการกองทุนมี
เหตุอันสมควรเช่ือไดวามติดังกลาว ขัด ฝาฝน กฎระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ของสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือหนวยงานอ่ืนใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย  

(1.11) เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนของกิจการที่กองทุนถือหุนหรือหลักทรัพยอยูเทาที่
จําเปน เพ่ือรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน และเปนไปตามแนวนโยบายที่คณะกรรมการการลงทุนเปนผู
กําหนด  

(1.12) เปล่ียนแปลง หรือแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีจัดการกองทุนตามที่ระบุไวในโครงการ
ภายใตหัวขอ “วิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ”  

(1.13) กระทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําไดภายในขอบเขตของ
กฎหมาย  

(1.14) ปฏิบัติการอ่ืนๆ เพ่ือใหบรรลุซึ่งวัตถุประสงคของกองทุน และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทนุ
ภายใตขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ จะตองไมขัดตอพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งที่มีอยูในปจจุบันและที่จะแกไขเพ่ิมเติมใน
อนาคต  

(1.15) ดําเนินการเลิกกองทุนตามที่ระบุไวในโครงการ  

(1.16) จัดใหมีการชําระบัญชี ตามที่ระบุไวในโครงการภายใตหัวขอ “การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉล่ีย
เงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”  

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

(2) การรับและจายเงินของกองทุน  

(2.1) จัดใหมีการรับและจายคาธรรมเนียม คาใชจาย หรือเงินตอบแทนอ่ืนใดจากและใหแกผูถือหนวยลงทุนและ
กองทุน ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดการของกองทุนตามที่กําหนดไวในหัวขอ “คาธรรมเนียมและ
คาใชจายที่เรียกเก็บจากผูส่ัง ซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม”  

(2.2) ไดรับคาตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามที่กําหนดไวในหัวขอ “คาธรรมเนียม
และคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม”  

(3) การแตงตั้งบุคคลที่เกี่ยวของเพ่ือการจัดการกองทุน  

(3.1) จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนกองทุนซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยคุณสมบัติของ
ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม รวมถึงการเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุน และแตงต้ังผูดูแล
ผลประโยชนอ่ืนแทนตามเง่ือนไขในการเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนที่กําหนดไวในหัวขอ “เง่ือนไขการเปล่ียน
ผูดูแลผลประโยชน” ทั้งนี้ โดยได รับอนุญาตจากสํานักงาน กอน  

(3.2) แตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใตหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด  

(3.3) จัดใหมีผูสอบบัญชีของกองทุนที่มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามประกาศสํานักงาน วาดวยการ
ใหความเห็น ชอบผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพยและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  



(3.4) แตงต้ังผูชําระบัญชีกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของสํานักงานกอน  

(3.5) แตงต้ังและถอดถอนนายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  

(3.6) แตงต้ังบุคคลใดๆ เพ่ือมาปฏิบัติหนาที่ใหแกกองทุน ทั้งนี้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  

(4) การขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน และงานทะเบียนหนวยลงทุน  

(4.1) จัดใหมีใบคําขอเปดบัญชีกองทุน คําส่ังซื้อหนวยลงทุน หรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนซึ่งมีลักษณะเปนไป
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

(4.2) ขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามวิธีการที่ระบุไวในโครงการภายใตหัวขอ “การเสนอขายหนวยลงทุนครั้ง
แรก”, “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” และ “การรับซื้อคืนหนวยลงทุน”  

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

(4.4) จัดสรรหนวยลงทุนของกองทุนที่จะรับซื้อคืนจากผูถือหนวยตามสวนในหัวขอ “การเล่ือนกําหนดการชําระ
เงินคาขายคืนหนวยลงทุน” แกผูถือหนวยลงทุน หรือ “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือ
ขายคืนหนวยลงทุน ที่ไดรับไวแลว หรือการหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน" หรือ “การชําระคารับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนแทนเงิน”  

(4.5) ยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืน ซึ่งไดรับการจัดสรรแลว  

(4.6) ชดเชยราคาตามหัวขอ “หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง”  

(4.7) ปดบัญชีกองทุนของผูถือหนวยลงทุนที่มิไดทําการซื้อขายหนวยลงทุนและไมมีหนวยลงทุนตามที่ระบุไวใน
หัวขอ “การรับซื้อคืนหนวยลงทุน” คงเหลืออยูในบัญชี  

(5) การดําเนินการอื่นๆ  

(5.1) จัดใหมีการฝากทรัพยสินของกองทุนไวกับผูดูแลผลประโยชนของกองทุน  

(5.2) จัดใหมีและเก็บรักษาไวซึ่งทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน ประกาศ
กําหนด  

(5.3) จัดทํารายงานทุกรอบปบัญชีเพ่ือแสดงขอมูลเก่ียวกับกองทุนของรอบปบัญชี และสงรายงานดังกลาวใหแก
ผูถือหนวยลงทุนที่มีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และสํานักงาน ภายใน 3 เดือนนับแตวันส้ินปบัญชี หรือ
ภายใน 4 เดือนนับต้ังแตวันถัดจากวันส้ินปบัญชี ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดทําและสงรายงานตามขอ (5.4) 
ตามปปฏิทิน และบริษัทจัดการจะจัดใหมีรายงานของรอบระยะเวลาลาสุดไว ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ
และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) เพ่ือใหผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูไดและจัดทําสําเนาใหเมื่อผู
ถือหนวยลงทุนรองขอ  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเผยแพรรายงานทุกรอบปบัญชีเพ่ือแสดงขอมูลเก่ียวกับกองทุนของรอบปบัญชี
ดังกลาวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ http://www.lhfund.co.th และ/หรือชองทางอ่ืนใดที่สํานักงานประกาศ
กําหนดเพ่ิมเติมในอนาคต และใหถือวาไดรับความเหน็ชอบจากผูถือหนวยลงทนุแลว โดยบริษัทจัดการจะประกาศ
ใหทราบลวงหนา 

(5.4) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือปปฏิทินเพ่ือแสดงขอมูลเก่ียวกับกองทุนของ
รอบระยะเวลา 6 เดือนนั้น และสงรายงานดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน
และสํานักงาน ภายใน 2 เดือน นับต้ังแตวันถัดจากส้ินรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกลาว หรือเมื่อผูถือหนวยลงทุน



รองขอ และบริษัทจัดการจะจัดใหมีรายงานของรอบระยะเวลาลาสุดไว ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) เพ่ือใหผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูไดและจัดทําสําเนาใหเมื่อผูถือ
หนวยลงทุนรองขอ ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดทําและสงรายงานดังกลาวตามรอบปบัญชี บริษัทจัดการจะ
ไดรับยกเวนไมตองจัดทําและสงรายงานดังกลาวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสําหรับปบัญชีนั้น  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเผยแพรรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือปปฏิทินเพ่ือแสดง
ขอมูลเก่ียวกับกองทุนของรอบระยะเวลา 6 เดือนนั้น บนเว็บไซตของบริษัทจัดการ http://www.lhfund.co.th 
และ/หรือชองทางอ่ืนใดที่สํานักงานประกาศกําหนดเพ่ิมเติมในอนาคต และใหถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือ
หนวยลงทุนแลว โดยบริษัทจัดการจะประกาศใหทราบลวงหนา 

(5.5) จัดทําหนังสือช้ีชวนใหมทุกรอบปบัญชีเพ่ือแสดงขอมูลเก่ียวกับกองทุน ณ วันส้ินปบัญชีและสงใหแก
สํานักงาน ภายใน 60 วันนับต้ังแตวันถัดจากวันส้ินปบัญชีนั้น  

(5.6) แจงการแกไขเพ่ิมเติมขอมูลที่ไดจดทะเบียนไวแลว ยกเวนการเพ่ิมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแกไข
เพ่ิมเติมจํานวนและมูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดของกองทุนใหแกสํานักงาน ทราบภายใน 5 วันทําการ
นับแตวันที่ไดแกไขเพ่ิมเติมนั้น  

(5.7) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพยสิน เปนกองทุนตอสํานักงาน โดยเสียคาธรรมเนียมตาม
อัตราที่สํานักงาน กําหนดในกรณีที่หลักฐานดังกลาวสูญหายหรือถูกทําลาย  

(5.8) จัดทํารายงานการซื้อขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนเพ่ือการลงทุนของกองทุนเปนรายวนั และจัดใหผูดูแล
ผลประโยชนภายในทุกส้ินวันทําการนั้น  

(5.9) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปนรายวัน และจัดสงใหผูดูแลผลประโยชนภายในทุกส้ินวัน
ทําการนั้น  

(5.10) จัดทํารายงานอัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพย และ/หรือ ทรัพยสินที่มีมูลคาเกินอัตราสวนที่สํานักงาน 
กําหนด ในกรณีที่มิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดหลักทรัพยมาเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน 
กําหนด และจัดสงใหผูดูแลผลประโยชนภายใน 3 วันทําการนับแตวันถัดจากวันที่ไดมาซึ่งหลักทรัพย และ/หรือ 
ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราที่กําหนด  

(5.11) จัดการรับซื้อคืนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนรายใดในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนนั้นๆ ขายคืน
หนวยลงทุนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในหัวขอ “การรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุน”  

(5.12) กําหนดราคาที่เปนธรรมของหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุน ดวยความเห็นชอบของผูดูแล
ผลประโยชนเพ่ือใชในการคํานวณทรัพยสินสุทธิของกองทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถแสดงใหเห็นไดวา 
วิธีการคํานวณมูลคาทรพัยสินของกองทุนตามทีกํ่าหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม ไมเหมาะสม
กับสภาวการณในขณะที่คํานวณมูลคา  

(5.13) ดูแลติดตาม และรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงการดําเนินการฟองรอง บังคับคดี หรือฟองรองเรียกคา
สินไหมทดแทนความเสียหาย ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  

(5.14) ขอความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชนในการดําเนินการรับชําระหนี้เพ่ือกองทุนรวมดวยทรัพยสินอ่ืน  
(5.15) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนไวโดยถูกตองครบถวน  

(5.16) จัดทําและจัดสงรายงานตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

(5.17) คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในหัวขอ “วิธีการคํานวณ 
กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน 
หลักเกณฑ และวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง”  



(5.18) ส่ังผูดูแลผลประโยชนใหสงมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหนาย จาย โอนหลักทรัพยตลอดจนชําระราคาคา
หลักทรัพย และเบิกจายเงินของกองทุนสําหรับคาใชจายในการดําเนินงานของกองทุน ตามหัวขอ “คาธรรมเนียม
และคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุน”  

(5.19) หนาที่อ่ืนใดตามที่สํานักงาน กําหนด  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามขอผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําส่ังที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ ในกรณีที่
ขอกําหนดในขอผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ
คําส่ังดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนไดดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ังนั้น ใหถือวา
บริษัทจัดการกองทุนไดปฏิบัติใหเปนไปตามขอผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแลว  

เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :  

กองทุนรวมอาจเปล่ียนบริษัทจัดการไดเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ และเมื่อไดรับการอนุมัติ หรือเห็นชอบ
จากสํานักงาน  

(1) เมื่อส้ินสุดระยะเวลา และ/หรือเง่ือนไขที่กําหนดไวในโครงการ  

(2) ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดําเนินงาน การบริหารจัดการกองทุนหรือมีการ
เปล่ียนแปลงโครงสรางผูถือหนวยลงทุน หรือกรณีอ่ืนใดอันจะมีผลใหบริษัทจัดการไมประสงคที่จะปฏิบัติหนาที่
ตอไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไมรบัหนาทีใ่นการจัดการกองทุนตอไป ทั้งนี้บริษัทจัดการจะตองแจงตอผู
ถือหนวยลงทุนลวงหนาเปนลายลักษณอักษรวาไมประสงคจะรับหนาที่ตอไป(ลาออก) โดยที่ประชุมผูถือหนวย
ลงทุนจะตองดําเนินการจัดหาบริษัทจัดการรายใหมที่มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงาน และไดรับความเห็นชอบจากสํานกังาน เพ่ือทํา
หนาที่จัดการกองทุนตามที่ระบุไวในโครงการแทนบริษัทจัดการภายในระยะเวลาไมเกิน 90 วันนับจากวันที่ไดรับ
แจงจากบริษัทจัดการ  

ในการเปล่ียนตัวบริษัทจัดการหากเปนกรณีที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก็ให
ดําเนินการขอความเห็นชอบดังกลาวกอน โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงต้ังบริษัท
จัดการรายใหม อยางไรก็ดี หากเปนกรณีที่บริษัทจัดการไดทําการบอกกลาวการลาออกจากการเปนบริษัทจัดการ
ตามขอ (2) ขางตนนี้จนครบถวน แตกองทุน และ/หรือผูถือหนวยลงทุน และ/หรือคณะกรรมการลงทุนไมสามารถ
จัดหาบริษัทจัดการกองทุนรวมอ่ืนใดมารับหนาที่ไดภายใน 180 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการไดทําการบอกกลาว 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงการ โดยถือวาการดําเนินการดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวย
ลงทุนทุกรายแลว  

ในกรณีที่มีการเปล่ียนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไมวาโดยคําส่ังของสํานักงาน หรือโดยเหตุอ่ืนใดตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมตองดําเนินการตามที่จําเปน
เพ่ือใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมเขาทําหนาที่ตอไปได ซึ่งรวมถึงการสงมอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหแก
บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม  

2. ผูดูแลผลประโยชน :  

ช่ือ : ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  

ที่อยู : อาคาร จี ทาวเวอร แกรนด พระราม 9 ช้ัน 17 ฝงปกเหนือ (North Wing)  

เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพ 10310  

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

 

 



สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :  

(1) สิทธิของผูดูแลผลประโยชน  

(1.1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามที่กําหนดไว  

(1.2) บอกเลิกสัญญาแตงต้ัง ตามเง่ือนไขที่กําหนดไวในสัญญาดังกลาว ทั้งนี้ โดยไดรับ ความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) หนาที่และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน  

(2.1) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบใหเปนไปตามโครงการจัดการกองทุนภายใต
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และประกาศสํานักงาน ที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกลาว หรือประกาศและคําส่ังตางๆ ทั้งที่มีอยูใน
ปจจุบันและที่แกไขเพ่ิมเติม ที่กําหนดใหเปนหนาที่ของบริษัทจัดการโดยเครงครัด  

(2.2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนโดยแยกทรัพยสินของกองทุนออกจากทรัพยสินของผูดูแล
ผลประโยชนและทรัพยสินของลูกคาอ่ืนจนกวาจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน พรอมทั้งดูแลใหการเบิกจายของ
กองทุนเปนไปตามที่ระบุไวในโครงการ โดยตองเก็บรักษาหรือฝากไวอยางปลอดภัยที่ผูดูแลผลประโยชน หรือ
บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือธนาคารแหงประเทศไทย เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาต
หรือตกลงเปนอยางอ่ืน ทั้งนี้หากมีการเปล่ียนแปลงสถานที่เก็บรักษาทรัพยสิน ตองไดรับความยินยอมจากบริษัท
จัดการ รับเงินตางๆ ที่กองทุนจะพึงไดรับจากการจัดต้ังและดําเนินงานของกองทุน เชน เงินจองซื้อหนวยลงทุน 
เงินปนผล และดอกเบ้ียจากหลักทรัพย เงินไดจากการจําหนายหรือเวนคืนหลักทรัพย และเงินอ่ืนใดของกองทุน
และนําเขาไวในบัญชีเงินฝาก และ/หรือ บัญชีทรัพยสินของกองทุน  

(2.3) จัดใหมีการรับมอบ เปล่ียนแปลง จําหนาย สงมอบ และโอนหลักทรัพยตางๆ ซึ่งเปนทรัพยสินของกองทุน
ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาคาหลักทรัพยดังกลาว ตามคําส่ังของบริษัทจัดการเมื่อเห็นวาหลักฐานถูกตองแลว  

(2.4) รับรองความถูกตองในจํานวนหนวยลงทุนที่เพ่ิมขึ้นจากการออกหนวยลงทุนใหกับผูส่ังซื้อหนวยลงทุนหรอืผู
ถือหนวยลงทุน ตามจํานวนเงินที่บริษัทจัดการโอนเขาบัญชีส่ังซื้อหนวยลงทุนของกองทุนและจํานวนหนวยลงทุน
ที่ถูกยกเลิกจากการขายคืนของ ผูถือหนวยลงทุนในแตละวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนตามคําส่ังของบริษัท
จัดการ  

(2.5) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการในการที่บริษัทจัดการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแก
ผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเนื่องจากมีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถ จําหนาย จาย 
โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสิน ของกองทุนไดอยางสมเหตุสมผล  

(2.6) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการในการที่บริษัทจัดการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อ
หรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลว หรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน หากเห็นวามีเหตุ
จําเปนทําใหไมสามารถ จําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนไดอยางสมเหตุสมผล หรือไม
สามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจําเปนอ่ืนใดเพ่ือคุมครอง
ประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  

(2.7) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการในกรณีที่บริษัทจัดการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือ
ทรัพย สินอ่ืนแทนเงิน ในกรณีที่กองทุนไมสามารถชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนได และ
ผูถือหนวยลงทุนที่ส่ังขายคืนหนวยลงทุนตกลงที่จะรับชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรอืทรัพยสินอ่ืน
แทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมกําหนด  

(2.8) ใหความเห็นชอบราคาที่เปนธรรมของหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถ
แสดงใหเห็นวาการคํานวณมลูคาทรพัยสินของกองทุนตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมไมเหมาะสมกับ
สภาวการณในขณะคํานวณมูลคาดังกลาว  



(2.9) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการในการรับชําระหนี้เพ่ือกองทุนดวยทรัพยสินอ่ืนที่มิใชหลักประกันแทนการ
ชําระหนี้ดวยเงินโอนตามตราสารแหงหนี้  

(2.10) ใหความเห็นเก่ียวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการ เพ่ือประกอบกับขอมูลอ่ืนๆ ที่บริษัทจัดการเปนผู
จัดหาในการจัดทํารายงานดังนี้  

1) รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปบัญชีหรือปปฏิทิน โดยสงใหบริษัทจัดการภายใน 30 วันนับต้ังแต
วันถัดจากวันส้ินรอบระยะเวลาหกเดือนดังกลาว  

2) รายงานทุกรอบปบัญชี โดยสงใหบริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแตวันส้ินปบัญชีนั้น  

(2.11) รับรองความถูกตองในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคารับซื้อคืน และราคาขาย
หนวยลงทุนของกองทุน และการคํานวณหนวยลงทุนที่เพ่ิมขึ้นจากการออกหนวยลงทุนใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุน 
และจํานวนหนวยลงทุนที่ลดลงจากการขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน ที่บริษัทจัดการไดคํานวณไว 
และสงใหผูดูแลผลประโยชนรับรอง เมื่อเห็นวาถูกตองแลว  

(2.12) จายเงินจากบัญชีของกองทุนในเวลาที่กําหนดตามคําส่ังของบริษัทจัดการ  

(2.13) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเขาประชุมผูถือหุน รับเงินปนผล และ
รับดอกเบ้ีย การจองหุนเพ่ิมทุน การเปล่ียนแปลงมูลคาหุน และการเปล่ียนแปลงอ่ืนใดที่มีผลตอการถือครอง
หลักทรัพยของกองทุนโดยทันทีที่ผูดูแลผลประโยชนไดรับขาวเปนลายลักษณอักษรจากตลาดหลักทรัพย  

(2.14) จัดทํารายงาน และบัญชี ดังตอไปนี้ และสงใหแกบริษัทจัดการ  

1) รายงานเปนลายลักษณอักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําส่ังของบริษัทจัดการเก่ียวกับการรับและจําหนาย
หลักทรัพย การรับเงินปนผล ดอกเบ้ีย และอ่ืนๆ  

2) จัดทําบัญชี และรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนที่รับฝากไว  

3) จัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุน และรับรองความถูกตอง  

4) จัดทํางบกระทบยอดสําหรับบัญชีเงินฝากของกองทุนที่อยูภายใตการดูแลของผูดูแลผลประโยชน  

5) จัดทํารายงานเก่ียวกับเงินโอน และรายละเอียดการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคา
หนวยลงทุนของกองทุน  

(2.15) แจงใหบริษัทจัดการทราบในกรณีที่บริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลัก 
ทรัพย รวมทั้งประกาศหลักเกณฑ หรือขอบังคับอ่ืนใดที่ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกลาวจนกอใหเกิด
ความเสียหายตอกองทุน  

(2.16) จัดทํารายงานเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีบริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทํา
การจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนหรือไมปฏิบัติตามหนาที่ตามมาตรา 125 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 5 วันนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูถึงเหตุการณดังกลาว  

(2.17) ดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้จะตองไมเขามามี
อํานาจตอการตัดสินใจและการดําเนินงานของบริษัทจัดการ  

(2.18) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อไดรับคําส่ังจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สําหรับคาใชจายในการฟองรองบังคับคดีเพ่ือประโยชนของผูถือหนวยลงทุนใน
กองทุนใหเรียกรองจากทรัพยสินของกองทุนรวม  



(2.19) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการ หนาที่ผูดูแลผลประโยชนจะส้ินสุดเมื่อผูชําระบัญชีไดจดทะเบียนเลิกกองทุน
กับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในชวงระยะเวลาที่การชําระบัญชียังไมส้ินสุดผูดูแลผลประโยชนจะรับฝาก
ทรัพยสินของกองทุนจนกวาจะจดทะเบียนเลิกกองทุน  

(2.20) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนหมดหนาที่ลงไมวาในกรณีใดก็ตาม ผูดูแลผลประโยชนนั้นตองทําหนาที่
ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนตอไปอยางสมบูรณจนกวาการจัดการโอนทรัพยสิน และเอกสารหลักฐานทั้งหมด
ของกองทุนนั้น ตลอดจนการดําเนินการอ่ืนใดที่จําเปนเพ่ือใหการโอนทรัพยสินและเอกสารทั้งหลายเปนไปโดย
เรียบรอยใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหมจะเสร็จส้ินและผูดูแลผลประโยชนรายใหมสามารถทําหนาที่ไดทันที 
เวนแตบริษัทจัดการหรือผูมีอํานาจตามกฎหมายจะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน  

(2.21) แจงการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื่องดังกลาวพรอมทั้งแสดง
เหตุผล และหลักฐานที่ไดใหความเห็นชอบหรือที่ไดใหการรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและ
รายงานการชดเชยราคาจากผูดูแลผลประโยชนใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน  

(2.22) ทําการรับรองในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองอันมีสาเหตุเนื่องจากจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจ
ควบคุมได เชน จากราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดครั้งสุดทายของตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพย
ไมถูกตอง  

(2.23) รับรองขอมูลการแกไขราคาหนวยลงทุนยอนหลัง รวมถึงการชดเชยราคากรณีคํานวณหนวยลงทุนไม
ถูกตอง  

(2.24) กรณีการชําระบัญชีกองทุน ผูดูแลผลประโยชนจะดําเนินการเฉล่ียเงินคืนแกผูถือหนวยลงทุนตามมูลคา
ทรัพยสินคงเหลือที่ผูชําระบัญชีระบุ รวมถึงการรับฝากทรัพยสินจนกวาการชําระบัญชีจะเสร็จส้ิน  

(2.25) จดทะเบียนทรัพยสินหรือหลักทรัพยที่ตองจดทะเบียนตอนายทะเบียน หรือผูออกหลักทรัพยแลวแตกรณี  

(2.26) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนที่รับฝากไว รวมทั้งจัดทําบัญชีแสดงการรับ
จายของกองทุนดวย  

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

(2.28) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชน ทั้งนี้ตองไมขัดตอกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือประกาศของสํานักงาน หรือ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนของ
กองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนาที่ดูแลรักษา
ประโยชนของผูถือหนวยลงทุน และเมื่อมีการเปล่ียนแปลงผูดูแลผลประโยชน ผูดูแลผลประโยชนรายเดิมมีหนาที่
ดําเนินการตามที่จําเปนเพ่ือใหผูดูแลผลประโยชนรายใหมสามารถปฏิบัติหนาที่ตอไปได ซึ่งการดําเนินการ
ดังกลาวรวมถึงการลงลายมือช่ือในหนังสือเพ่ือรับรองความถูกตองและครบถวนของส่ิงที่สงมอบใหผูดูแล
ผลประโยชนรายใหมหากมีการเปล่ียนแปลงผูดูแลผลประโยชน 

ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนกระทําการ งดเวนกระทําการ หรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ ในการดูแลรักษาประโยชน
ของผูถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนอาจใชสิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในการฟองรองบังคับคดีกับผูดูแลผลประโยชนเพ่ือประโยชนของผู
ถือหนวยลงทุนทั้งปวงได 

ผูดูแลผลประโยชนตองไมกระทําการอันเปนการขัดกับผลประโยชนของกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุน ไมวา
การกระทํานั้นจะเปนไปเพ่ือประโยชนของผูดูแลผลประโยชนเองหรือประโยชนของผูอ่ืน เวนแตเปนการเรียก
คาตอบแทนในการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชน หรือเปนการดําเนินการในลักษณะที่เปนธรรมและไดเปดเผย



ขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนทราบกอนอยางเพียงพอแลว โดยผูถือหนวยลงทุนที่ไดทราบขอมูลดังกลาวมิไดแสดง
การคัดคาน 

ในกรณีที่การดําเนินการใดตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมดําเนินการขอมติ 
ใหผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจดําเนินการตามที่จําเปนเพ่ือขอมติของผูถือหนวยลงทุนได  

เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน :  

บริษัทจัดการจะเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชน ภายใตเง่ือนไขสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชน เมื่อเกิดกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือทั้งหมดดังตอไปนี้ ทั้งนี้ โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน  

(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนมีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนโดยบอก
กลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 90 วัน  

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ได
ตกลงไว ผูดูแลผลประโยชนหรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชน โดยบอกกลาวใหอีก
ฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 30 วัน  

(3) ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการจัดการโครงการกองทุนรวม หรือมีการแกไขเปล่ียนแปลงกฎหมาย
วาดวยหลักทรัพย หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมาย
อ่ืนใดในสวนที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของกองทุนรวมอันจะมีผลใหบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนไม
สามารถตกลงที่จะแกไขเปล่ียนแปลงสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนใหสอดคลองกับกฎหมายหรือประกาศ
ดังกลาว ทั้งนี้เนื่องจากการเปล่ียนแปลงดังกลาว มีผลใหเปนการเพ่ิมภาระหนาทีแ่กผูดูแลผลประโยชน และผูดูแล
ผลประโยชนไมประสงคจะรับหนาที่ดังกลาวตอไป ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแล
ผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน  

(4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนใหความเห็นชอบมีมติโดยเสียงขางมากซึ่งคิดตามจาํนวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึง
หนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนเรียกรองใหมีการเปล่ียนแปลงผูดูแล
ผลประโยชนโดยบริษัทจัดการจะบอกกลาวใหผูดูแลผลประโยชนทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไม
นอยกวา 90 วัน  

(5) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมีคุณสมบัติไมเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนจัดการแกไข
คุณสมบัติใหถูกตองภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการทราบเหตุดังกลาว และจะแจงการแกไขดังกลาวให
สํานักงานทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่ไดแกไขเสร็จส้ิน  

ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดทําการแกไขคุณสมบัติใหถูกตองภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษัท
จัดการจะดําเนินการขออนุญาตเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับ
แตวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว และเมื่อไดรับอนุญาตจากสํานักงานแลวบริษัทจัดการจะแตงต้ังผูดูแล
ผลประโยชนรายใหมแทนโดยพลัน ทั้งนี้เวนแตสํานักงานมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน  

(6) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลตางๆ ที่เก่ียวกับการจัดการกองทุนรวม หรือขอมูลอ่ืนที่เก่ียวของไป
เปดเผย หรือใชในทางที่กอหรืออาจกอความเสียหายตอกองทุนรวมหรือกอใหเกิดประโยชนแกผู ดูแล
ผลประโยชนเอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนได ทั้งนี้การบอกเลิกสัญญา
จะตองบอกกลาวลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน  

กรณีที่มีเหตุตองเปล่ียนผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทําใหการเปนผูดูแลผลประโยชนส้ินสุดลง ใหผูดูแล
ผลประโยชนจัดการโอนทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนรวมใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหม
หรือตามคําส่ังของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดําเนินการอ่ืนใดที่จําเปน
เพ่ือใหการโอนทรัพยสินและเอกสารทั้งหลายเปนไปโดยเรียบรอยภายใน 30 วัน นับต้ังแตวันถัดจากการเปน
ผูดูแลผลประโยชนส้ินสุดลง  



ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวมหรือผูถือหนวยลงทุนที่ไม
เขาขอยกเวนใหกระทําได หากเปนกรณีที่มีนัยสําคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ใหบริษัทจัดการกองทุนรวม
มีอํานาจบอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนได  

สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม : 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  

ที่อยู : อาคาร จี ทาวเวอร แกรนด พระราม 9 ช้ัน 17 ฝงปกเหนือ (North Wing)  

เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพ 10310  

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

3. ผูสอบบัญชี :  

ช่ือ : นาย อนุสรณ เกียรติกังวาฬไกล  

ที่อยู :  

บริษัท เอเอสวี แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด  

เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  

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

หรือบุคคลอ่ืนใดที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี โดยบริษัทจัดการ
จะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการกลต.ทราบ  

 

ช่ือ : นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล  

ที่อยู :  

บริษัท เอเอสวี แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด  

เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  

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

หรือบุคคลอ่ืนใดที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี โดยบริษัทจัดการ
จะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการกลต.ทราบ  

 

ช่ือ : นาย สาธิต เกียรติกังวาฬไกล 

ที่อยู :  

บริษัท เอเอสวี แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด  

เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  

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

 



ช่ือ : นาย ประสิทธิพร เกษามา 

ที่อยู :  

บริษัท เอเอสวี แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด  

เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  

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

หรือบุคคลอ่ืนใดที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี โดยบริษัทจัดการ
จะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการกลต.ทราบ  

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :  

(1) สิทธิในการไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่ผูสอบบัญชี  

(2) ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป  

(3) แสดงความเห็นตองบการเงินจากผลการตรวจสอบโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป  

4. นายทะเบียนหนวยลงทุน :  

ช่ือ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนแลนด แอนด เฮาส จํากัด  

ที่อยู : เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส สาทร ช้ัน 14 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

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

5. ผูจัดจําหนาย :  

ช่ือ :  

ที่อยู :  

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :  

6. ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :  

ชื่อ : ธนาคารแลนดแอนดเฮาสจํากัด (มหาชน)  

ท่ีอยู :  เลขท่ี  1 อาคารคิวเฮาสลุมพินีถนนสาทรใต 

แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศัพท (02)359-0000 ตอ 4701 - 8 และสาขาตางๆ ท่ัวประเทศ 

 

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยแลนดแอนดเฮาสจํากัด (มหาชน)  

ท่ีอยู : เลขท่ี  11 อาคารคิวเฮาสสาทร ชั้น M ถนนสาทรใต 

แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

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

 

หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับแตงต้ัง (ถามี) 



สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :  

(1) สิทธิของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

(1.1) ไดรับคาธรรมเนียม ตามที่ระบุไวในสัญญาแตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

(1.2) บอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามเง่ือนไขที่ กําหนดไวในสัญญาแตงต้ัง
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

(2) หนาที่และความรับผิดชอบของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

(2.1) ใหจัดวางเอกสารเผยแพร ณ สํานักงานใหญและสาขา (ถามี) ของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเก่ียวกับ
กองทุน รวมทั้งดําเนินการดวยความรวมมือของบริษัทจัดการในการเผยแพรมูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวย
ลงทุน ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน รวมทั้งขอมูลและเอกสารอันจําเปน  

(2.2) แจกจายหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญที่ผูลงทุนควรทราบ ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน ใบคําส่ังซื้อ
หนวยลงทุน ใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน หรือเอกสารการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับหนวยลงทุนที่จําหนาย หรือ
เอกสารอ่ืนๆที่เก่ียวของกับกองทุน  

(2.3) รับเอกสารและตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของเอกสารที่ใชในการซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน
และเอกสารอ่ืนๆที่เก่ียวของ  

(2.4) ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาทิ บัตรประชาชน บัตรขาราชการ วาตรงกับช่ือของผูถือหนวยลงทุนของ
กองทุนในการทําธุรกรรมกับกองทุน  

(2.5) รับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน หรือชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทนุใหแกผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ ตามเง่ือนไข
ที่ระบุในโครงการ  

(2.6) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน สงมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกํากับภาษี และเอกสารอ่ืนใดที่เก่ียวของ  

(2.7) คืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนใหแกผูซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนตามเง่ือนไขที่ระบุไวในโครงการ
จัดการกองทุนรวม  

(2.8) ใหความรวมมือกับบริษัทจัดการในการแจงหรือติดตอกับผูส่ังซื้อหนวยลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุนเมื่อมี
ความจําเปนที่จะตองแจงหรอืติดตอเก่ียวกับสิทธิประโยชนของผูส่ังซือ้หนวยลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุน หรือเมื่อ
มีเหตุจําเปนอ่ืนใด  

(2.9) ทําการอ่ืนใดที่เก่ียวของกับหนาที่ดังกลาวขางตน  

(2.10) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตลอดจนหนาที่และ
ความรับผิดชอบของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามหลักเกณฑ และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายที่
เก่ียวของอยางเครงครัด  

บริษัทจัดการอาจแตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรอืรับซือ้คืนเพ่ิมเติมหรอืยกเลิกการแตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรอืรบั
ซื้อคืนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจงการแตงต้ังหรือยกเลิกการแตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนให
สํานักงานทราบทุกครั้ง ในกรณีของการแตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพ่ิมเติม ผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนดังกลาวอาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่สํานักงานไดใหความเห็นชอบเพ่ือทําหนาที่เปน
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน โดยผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ไดรับการแตงต้ังจะตอง
ปฏิบัติงานไดภายใตระบบงานเดียวกันกับผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ปฏิบัติหนาที่อยูกอนแลว  



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

ช่ือ :  

ที่อยู :  

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :  

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

ช่ือ :  

ที่อยู :  

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :  

9. ที่ปรึกษา :  

9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :  

ช่ือ :  

ที่อยู :  

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :  

หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแตงต้ัง เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกการแตงต้ังที่ปรึกษาการลงทุนในภายหลัง โดย
ไมถือเปนการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ โดยที่ปรึกษาการลงทุนดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติตามประกาศหรือ
กฎหมายที่เก่ียวของ และบริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบตอไป  

9.2.ที่ปรึกษากองทุน :  

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :  

หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแตงต้ัง เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกการแตงต้ังบุคคล คณะบุคคล และ/หรือนิติบุคคล
เพ่ือเปนที่ปรึกษากองทุนในภายหลัง โดยไมถือวาเปนการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ ทั้งนี้ ที่ปรึกษากองทุนที่บริษัท
จัดการจะแตงต้ังขึ้นดังกลาวจะไมมีอํานาจควบคุมการดําเนินการของบริษัทจัดการแตอยางใด  

10. ผูประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  

ไมมี 

11. ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ช่ือ :  

ที่อยู :  



สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :  

หมายเหตุ (ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน) :  

12. คณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :  

13. สิทธิหนาที่และความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน :  

13.1. สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนใหกับบริษัทจัดการหรือผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) 
ไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในเรื่อง “การรับซื้อคืนหนวยลงทุนในหนังสือช้ีชวน”  

 

13.2. สิทธิในการรับเงินปนผล :  

กองทุนมีนโยบายจายเงินปนผล  

ทั้งนี้ เปนไปตาม หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในขอ 14 “การจายเงินปนผล”  

13.3. สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด  

13.4. ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน :  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดในกรณีดังตอไปนี้  

(1) การโอนหนวยลงทุนใหบิดา มารดา บุตร และคูสมรสของผูถือหนวยลงทุน  

(2) การโอนหนวยลงทุนตามคําส่ังศาล หรือโดยผลของกฎหมาย  

(3) การโอนหนวยลงทุนในกรณีพิเศษอ่ืน ๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติใหโอนได  

ทั้งนี้ การโอนหนวยลงทุนตองไมทําใหการถือหนวยลงทุนของบุคคลใด หรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินขอจํากัด
การถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ เวนแตเปนการโอนทางมรดก  

13.5. สิทธิในการลงมติเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :  

การแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธีการจัดการจะตองไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือ
หนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
โครงการจัดการกองทุนรวม  

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยช่ือผูถือหนวย
ลงทุน (Omnibus account) จะไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวาหนึ่งใน
สามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  



ทั้งนี้ในการขอมติผูถือหนวยลงทุนเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีการจัดการ บริษัทจัดการ
จะดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในหนังสือช้ีชวนโครงการ  

13.6. สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :  

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืน และ/หรือ ไดรับทรัพยสินอ่ืนแทนเงิน เมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม 
โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีการชําระบัญชีตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่กําหนดไวในโครงการ  

13.7. สิทธิประโยชนอื่น ๆ :  

13.7.1 สิทธิในการจํานําหนวยลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนสามารถนําหนวยลงทุนไปจํานําไดตามกฎหมาย  

13.7.2 สิทธิในการไดรับชําระคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนแทนเงิน  

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิไดรับชําระคารับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน แทนเงินได ในกรณีที่
กองทุนไมสามารถชําระคารับซื้อคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไดตามที่กําหนดในเรื่อง “การชําระคารับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนแทนเงิน”  

13.7.3 สิทธิในการเปล่ียนแปลงขอมูลของผูถือหนวยลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะแจงแกไขเปล่ียนแปลงขอมูลที่ไดแจงไวเมื่อเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุนหรือเมื่อเปด
บัญชีกองทุน ตองกรอกใบคําขอแกไขขอมูลผูถือหนวย และยื่นใหแกบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนเพ่ือแกไข
ขอมูล โดยผูถือหนวยลงทุนตองยื่นเอกสารประกอบ (ถามี) เพ่ือใหนายทะเบียนดําเนินการแกไขขอมูลในทะเบียน
ผูถือหนวยลงทุนหรือบัญชีกองทุนตอไป โดยผูถือหนวยลงทุนตองรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเง่ือนไขที่
กําหนดในใบคําขอแกไขขอมูลผูถือหนวย  

13.7.4 สิทธิในการไดรับประโยชนตางๆ ที่กองทุนจัดไวใหสําหรับผูถือหนวยลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิในการไดรับขอมูลเก่ียวกับกองทุน เชน รายงานประจําป รายงานทุกรอบ 6 เดือน  

13.8. อื่น ๆ :  

ผูถือหนวยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไมเกินคาหนวยลงทุนที่ยังสงใชแกบริษัทจัดการกองทุนรวมไมครบ 

การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไมวาในทอด
ใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกําหนดในขอผูกพันซึ่งลงนามโดยผูดูแล
ผลประโยชนที่ไดรับการแตงต้ังจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ 

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจายผลประโยชนตอบแทนและคืนเงินทุนไดไมเกินไปกวา
สวนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบงชนิดของหนวยลงทุน สิทธิในการไดรับประโยชน
ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละชนิดตองเปนไปตามขอกําหนดของหนวยลงทุนชนิดนั้น ๆ 
ดวย  

14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :  

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :  

- ระบบไรใบหนวยลงทุน 

- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน 



- หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน 

14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :  

บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิเปล่ียนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากหนังสือ
รับรองสิทธิในหนวยลงทุน เปนสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน (Fund book) หรือรูปแบบอ่ืนที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.อนุญาต หรือเห็นชอบได บริษัทจัดการจะประกาศใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทําการ 
ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

14.2 เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :  

โครงการจัดการจะใชระบบไรใบหนวยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการใหนายทะเบียนหนวย
ลงทุนทําการบันทึกช่ือผูส่ังซื้อหนวยลงทุนเปนผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามรายละเอียดใน 
“ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน” และ “ใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุน” เมื่อผูส่ังซื้อหนวยลงทุนไดชําระเงินคาซื้อหนวย
ลงทุนครบถวนแลว  

ในกรณีที่มีผูถือหนวยลงทุน 2 คน ถือหนวยลงทุนรวมกัน บริษัทจัดการจะจดแจงช่ือผูถือหนวยลงทุนเหลานั้น เปน
ผูใชสิทธิในฐานะผูส่ังซื้อหนวยลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุน  

14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน  

นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี” ทุกครั้งที่มีการ
ส่ังซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน เพ่ือเปนการยืนยันจํานวนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน และจะจัดสงหนังสือ
รับรองสิทธิในหนวยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแตวันทํา
การถัดจากวันที่ปดการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 7 วันทําการนับแตวันทําการถัดจากวันที่ซื้อขาย
หนวยลงทุนในชวงการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้แรก อนึ่งเอกสารหลักฐานตางๆ จะ
จัดสงโดยทางไปรษณีย หรือใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเปนผูมอบใหแลวแตกรณี  

14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน  

1) หากผูถือหนวยลงทุนแสดงความประสงคขอรับเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนในรูปแบบสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหนวยลงทุน บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ตามที่บริษัทจัดการกําหนด) จะออกสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนภายในวันเดียวกันกับที่ไดรับคําขอเปดบัญชีกองทุน 
และ/หรือคําส่ังซื้อหนวยลงทุน และผูส่ังซื้อไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนครบถวนแลว  

2) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะจดแจงช่ือผูส่ังซื้อหนวยลงทุนเปนผูถือหนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวย
ลงทุนตอเมื่อบริษัทจัดการไดรับชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนถูกตองครบถวน และผูส่ังซื้อหนวยลงทุนนั้นไดรับ
การจัดสรรหนวยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบรอยแลว  

3) ผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ที่จะตองนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน มาใหบริษัทจัดการหรอืผูสนับสนนุการ
ขายหรือรับซื้อคืน (ตามที่บริษัทจัดการกําหนด) บันทึกรายการซื้อขายหนวยลงทุนใหเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยผู
ถือหนวยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน มาบันทึกรายการใหเปนปจจุบันไดต้ังแตวันทําการ
ถัดจากวันทํารายการซื้อขายหนวยลงทุน หรือตามที่บริษัทจัดการกําหนด โดยรายการที่ปรากฎในสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหนวยลงทุนจะถือวาถูกตอง เมื่อรายการดังกลาวตรงกันกับขอมูลที่บันทึกไวในระบบนายทะเบียนหนวย
ลงทุน  

อยางไรก็ตาม หากสมุดบัญชีแสดงสิทธิไมไดถูกบันทึกใหเปนปจจุบัน ใหถือเอาขอมูลที่บันทึกไวในระบบนาย
ทะเบียนหนวยลงทุนเปนรายการที่เปนปจจุบัน และถูกตอง  

4) ผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ตองปฏิบัติตามขอกําหนด และเง่ือนไขที่เก่ียวของกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวย
ลงทุน ตามที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตใหผูถือหนวยลงทุนขอเปล่ียนแปลง



การรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน เปนหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนภายหลังไดหรือไมก็ได โดยให
เปนไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  

นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการใหมีการออกและจัดสง “รายงานการถือหนวยลงทุน” ใหแกผูถือหนวย
ลงทุนที่มีช่ือปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันทําการสุดทายของเดือนมิถุนายน และเดือน
ธันวาคม ทางไปรษณีย หรือทางส่ืออิเล็กทรอนิกส ตามความประสงคของผูถือหนวยลงทุน อยางไรก็ตาม ในกรณี
ที่ไมไดมีการจัดสงรายงานการถือหนวยลงทุน ใหผูถือหนวยลงทุนใชสมุดบัญชีแสดงสิทธใินหนวยลงทุน ซึ่งไดรับ
การปรับปรุงรายการใหเปนปจจุบันแทนรายงานการถือหนวยลงทุนได  

นายทะเบียนหนวยลงทุนและ/หรือบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหนวยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุนเปนรายการที่เปนปจจุบันและถูกตอง  

ในกรณีที่บัญชีกองทุนของผูถือหนวยลงทุนไมมีมูลคาคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไมมีการติดตอขอใชบริการ
เปนเวลานานติดตอกันเกิน 1 ป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดบัญชีดังกลาวโดยไมตองแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบลวงหนาไมวาดวยเหตุใดๆ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเก่ียวกับ
การเปล่ียนแปลงวัน เวลาทําการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และวิธีปฏิบัติที่เก่ียวของ โดยถือวาไดรับความ
เห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ จะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยในรูปแบบหนังสือรับรองสิทธิใน
หนวยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน และ/หรือรูปแบบอ่ืนใดที่จะมีการเปล่ียนแปลง แกไข หรือ
เพ่ิมเติมในอนาคต เพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเทานั้น ตามความประสงคของผูถือหนวยลงทุน  

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขในการออกและสงมอบเอกสารแสดง
สิทธิในหนวยลงทุนในอนาคตได โดยไมถือเปนการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ และบริษัทจัดการจะปดประกาศให
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทําการ ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และ/หรือสถานที่ติดตอของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพ่ือใหผูถือหนวย
ลงทุนสามารถใชอางอิงตอบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอ่ืนได 

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดทําใบหนวยลงทุนมอบ
ใหแกผูถือหนวยลงทุน  

15. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :  

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใหมีการจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะประกาศการจายเงินปน
ผล วันปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพ่ือจายเงินปนผล และอัตราปนผลของหนวยลงทุนโดยไมชักชา ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะปฏิบัติดังนี้  

(1) ประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอยหนึ่งฉบับ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพิจารณาผอนผัน
หรือส่ังใหปฏิบัติเปนอยางอ่ืน  

(2) ปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และจัดใหมีประกาศดังกลาวไว ณ สถานที่
ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุน  

(3) สงหนังสือแจงใหผูดูแลผลประโยชน ผูถือหนวยลงทุนของหนวยลงทุน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอน
หนวยลงทุนเพ่ือจายเงินปนผล และผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนชนิดไมระบุช่ือผูถือเมื่อไดรับการรองขอ  



บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุน ดวยวิธีการที่ตางกันสําหรับหนวยลงทุนที่ขาย
ในชวงเวลาที่ตางกันได โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. กอนดําเนินการจายเงินปนผลในแตละครั้ง 
และจะถือปฏิบัติเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

ในกรณีผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจํานวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรองตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บริษัทจัดการจะไมนําเงินปนผลจํานวนดังกลาวไปใชเพ่ือการอ่ืนใด นอกจากเพ่ือ
ประโยชนของหนวยลงทุนของกองทุนเปดนั้น  

ขอจํากัดในการจายเงินปนผล 

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนในสวนที่เกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 
เวนแตเปนกรณีที่ไดรับยกเวน ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัด
การถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ 

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที่ไมอาจจายเปนเงินปนผลออกจากบัญชีและทรัพยสิน
ของกองทุนรวม และไมนําเงินดังกลาวมารวมคํานวณเปนมลูคาทรพัยสินของกองทุนรวม และจะสงเงินดังกลาวให
เปนรายไดของแผนดิน 

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน :  

กรณีบริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน และจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั้นตอนการดําเนินการตอไป โดยตองไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานกอน และไมถือวาเปนการแกไขโครงการ โดยขั้นตอนที่กําหนดดังกลาวตองสามารถปฏิบัติ
ไดจริง และเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะตองแจงใหผูถือหนวยลงทุน
ทุกรายทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน  

การชําระเงินหรือทรัพยสินอ่ืนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนที่
ปรากฏช่ือตามทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ เวลาที่กําหนด เทานั้น  

17. การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน :  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดในกรณีดังตอไปนี้  

(1) การโอนหนวยลงทุนใหบิดา มารดา บุตร และคูสมรสของผูถือหนวยลงทุน  

(2) การโอนหนวยลงทุนตามคําส่ังศาล หรือโดยผลของกฎหมาย  

(3) การโอนหนวยลงทุนในกรณีพิเศษอ่ืน ๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติใหโอนได  

ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน  

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหนวยลงทุน 
ในกรณี ดังนี้  

(1) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีที่การถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือ หนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ  

(2) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนท่ีมิใชรายยอย และการโอนหนวยลงทุนจะ
ทําใหผูถือหนวยลงทุนไมเปนผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญ หรือผูมีเงินลงทุนสูง ตามที่กําหนดในโครงการ
จัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก  

(3) การโอนหรือการจํานําหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพหรือกองทุนรวมหุนระยะยาว  



วิธีการโอนหนวยลงทุน  

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะโอนหนวยลงทุน จะตองดําเนินการดังตอไปนี้  

(1) กรอกแบบคําขอโอนหนวยลงทุนตามที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด พรอมทั้งลงลายมือ
ช่ือผูโอนและผูรับโอน และยื่นคําขอโอนหนวยลงทุนดังกลาวพรอมเอกสารที่กําหนดแกนายทะเบียนหนวยลงทุน 
ในกรณีที่ผูรับโอนยังไมมีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองดําเนินการขอเปดบัญชีกองทุนตามวิธีการ
ที่กําหนดไวในโครงการกอน แลวผูโอนจึงทําการโอนหนวยลงทุนใหผูรับโอนได  

(2) ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในหัวขอเรื่อง “คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู
ส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน”  

(3) หลังจากที่ไดรับคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนจากผูโอนแลว นายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบ
ใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษี พรอมสําเนาคําขอโอนหนวยลงทุนใหแกผูโอนไวเปนหลักฐาน  

นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหผูโอน
และผูรับโอนหนวยลงทุน ภายใน 15 วันนับแตวันที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคําขอโอนหนวยลงทุนถูกตอง
สมบูรณ ทั้งนี้ ผูรับโอนหนวยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามหัวขอ เรื่อง “สิทธิ
ประโยชนของผูถือหนวยลงทุน” ไดตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกช่ือผูรับโอนหนวยลงทุนในสมุด
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเรียบรอยแลว  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจปฏิเสธการแสดงช่ือในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ในกรณีที่การถือหนวยลงทุนไม
เปนไปตามที่กําหนดไวในหลักเกณฑที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  

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

ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชําระเงินหรือทรัพยสินอ่ืน รวมทั้งการใหสิทธิหรือการ
จํากัดสิทธิใด ๆ แกผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏรายช่ือในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากไดกระทําตาม
ขอกําหนดในขอผูกพันหรือตามกฎหมายแลว ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่
แลว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหนวยลงทุน 
ในกรณีดังนี้ 

(ก) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีที่การถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือ หนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ 

(ข) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนที่มิใชรายยอย หรือกองทุนรวมเพ่ือ         
ผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผูถือหนวยลงทุนไมเปนไปตามที่
กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก 

 (ค) การโอนหรือการจํานําหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพหรือกองทุนรวมหุนระยะยาว  

18. ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน :  

บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดจะถือหนวยลงทุนไดไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเวนในกรณีเขาขอยกเวนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยเรื่อง
หลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ  

 



19. หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน :  

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมตองไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนัน้ในสวนที่เกิน
กวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที่กองทุนรวมมีการ
แบงชนิดหนวยลงทุน หากเปนการขอมติรายชนิดหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวา
หนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนชนิดนั้น เวนแตชนิดหนวยลงทุนนั้นมีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเพียง
รายเดียวหรือกลุมเดียวเปนผูถือหนวยลงทุนชนิดนั้น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว
เต็มตามจํานวนที่ถืออยู  

การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หาก
บริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือหนวย
ลงทุนทั้งปวงเห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวและมีผลผูกพันตามมติ 

มติของผูถือหนวยลงทุนที่ใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมาย ใหถือวามติ
นั้นเสียไป 

ในกรณีที่เปนการขอมติเพ่ือแกไขขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตอง
ไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น เวนแตกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวย
ลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุนตองเปนไปตามหลักเกณฑเพ่ิมเติมดังตอไปนี้ดวย 

(1) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือ
หนวยลงทุนไมเทากัน ใหไดรับมติผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนชนิดที่ไดรับผลกระทบเกินก่ึงหนึ่งของจํานวน
หนวยลงทุนแตละชนิด 

(2) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ใหไดรับมติผูถือ
หนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนชนิดที่ไดรับผลกระทบเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิด 

(3) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนดิหนึ่ง ใหไดรับมติผูถือหนวยลงทุนชนดิที่
ไดรับผลกระทบเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนชนิดนั้น  

20. วิธีการแกไขเพ่ิมเติมขอผูกพัน :  

การแกไขเพ่ิมเติมสวนใดสวนหนึ่งของขอผูกพันที่เปนไปตามวิธีการที่กําหนดไวในขอผูกพัน และมีสาระสําคัญที่
เปนไปตามและไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตลอดจน
หลักเกณฑที่ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกลาว ใหถือวาขอผูกพันสวนที่แกไขเพ่ิมเติมนั้นมีผลผูกพัน
คูสัญญา 

การแกไขเพ่ิมเติมขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญตองไดรับมติโดยเสียง
ขางมากของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ใหรวมถึง 
ขอกําหนดเก่ียวกับผลประโยชนตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน และเรื่องที่ผูดูแลผลประโยชน
เห็นวากระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ 

การแกไขเพ่ิมเติมขอผูกพันในลักษณะดังตอไปนี้ ใหมีผลผูกพันเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน 
โดยไมตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน 

(ก) เปนการแกไขเพ่ิมเติมขอผูกพันใหมีสาระสําคัญสอดคลองกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แกไขเพ่ิมเติมโดย
ไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนหรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ 

(ข) ผูดูแลผลประโยชนแสดงความเห็นวาการแกไขเพ่ิมเติมขอผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจําเปนหรือสมควร และ
ไมกระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ 



การแกไขเพ่ิมเติมขอผูกพันไมวากรณีใด ตองกระทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือโดยบุคคลผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
บริษัทจัดการกองทุนรวมและผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอผูกพันเปดเผยไว ณ ที่ทําการและเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวม
เพ่ือใหผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูได รวมทั้งจัดสงสรุปการแกไขเพ่ิมเติมขอผูกพันพรอมทั้งเหตุผลและความ
จําเปนใหผูถือหนวยลงทุนพรอมกับการสงรายงานประจําปของกองทุนรวม (เฉพาะกรณีของกองทุนรวมเพ่ือผู
ลงทุนทั่วไป)  

21. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  

21.1. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี  

21.2. รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

ในกรณีที่บริษัทจัดการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการอนุมัติใหจัดต้ังกองทุนรวมแบบเปนการ  

ทั่วไป และการฝาฝนหรือการไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการอนุมัติใหจัดต้ังกองทุนรวมแบบเปนการทั่วไป 
และการฝาฝนหรือาการไมปฏิบัตินั้นกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผูลงทุน บริษัทจัดการจะแกไข 
เยียวยาความเสียหายโดยไมชักชา โดยในกรณีที่เกิดขอพิพาทระหวางบริษัทจัดการและผูลงทุน บริษัทจัดการ
ยินยอมใหนําขอพิพาทเขาสูการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ  

22. การเลิกกองทุนรวม :  

22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :  

บริษัทจัดการจะเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมในกรณีดังตอไปนี้  

22.1.1 หากปรากฏวากองทุนมีจํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทําการใด  

22.1.2 สํานักงานอาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนทั่วไป หากปรากฏวา  

(1) บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น เวนแตเขาขอยกเวนตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(2) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณวาบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการใดๆ หรือบุคคลใดถือหนวยลงทุนโดยรูเห็น
หรือตกลงกับบุคคลอ่ืน อันเปนการปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริงในการถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือ
กลุมบุคคลเดียวกันใดที่ประสงคจะถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนทั่วไป  

22.1.3 สํานักงานจะเพิกถอนการอนุมัติใหจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีการ
จัดต้ังกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนทั่วไปเพ่ือการแสวงหาประโยชนจากการลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเปนการ
เฉพาะ หรือเพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยสินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด และสํานักงาน
ไดดําเนินการแจงใหบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบุคคล ที่เก่ียวของทําการช้ีแจง แสดงเหตุผล ขอเท็จจริง และ
หลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไมมีการช้ีแจง หรือช้ีแจงแลวแตไมอาจพิสูจนหรือทําใหเช่ือไดวาการจัดต้ังกองทุนรวมเปน
การจัดต้ังกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง และสํานักงานส่ังใหบริษัทจัดการกองทุนรวมทําการแกไข 
หรือดําเนินการใดๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการตามที่สํานักงานส่ังได หรือดําเนินการแลว 
แตไมสามารถทําใหกองทุนรวมเปนกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง  

22.1.4 เมื่อสํานักงานส่ังใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนเปดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการ
จนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนเปดหรือไมปฏิบัติตามหนาที่ของตน  



22.1.5 เมื่อไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการ  

22.1.6 หากปรากฎวามีการขายคืนหนวยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ แตไมรวมถึงกรณีที่เปนการ
ขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหนวยลงทุน กองทุนรวมฟดเดอร กองทุนรวมดัชนี และ
กองทุนรวมอีทีเอฟ 

(1) มีการขายคืนหนวยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด  

(2) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนในหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาหาวนัทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกัน  

คิดเปนจํานวนเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

 เงื่อนไขพิเศษ :  

22.1.7 กรณีที่บริษัทจัดการไดรับคําส่ังใหเลิกกองทุนจากหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย อาทิ คําส่ังศาล 
คําส่ังอนุญาโตตุลาการ และ/หรือกรณีปรากฏการณอ่ืนใดตามที่ระบุไวในโครงการนี้  

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  

เวนแตสํานักงาน จะพิจารณาแกไข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ กําหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผอนผัน
เปนอยางอ่ืน ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควรสําหรับการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี้  

กรณีทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา  

กรณีทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี้  

(1) ดําเนินการดวยวิธีการใด ๆ เพ่ือใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกลาวกอนวันเลิกกองทุน
รวมเปนเวลาไมนอยกวาหาวันทําการ เชน ประกาศในหนังสือพิมพรายวันแหงทองถ่ิน เปนตน  

(2) แจงเปนหนังสือใหผูดูแลผลประโยชน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ทราบกอนวันเลิกกองทุนเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ  

(3) จําหนายทรัพยสินของกองทุนเพ่ือรวบรวมเปนเงินโอน เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออม
ทรัพย และต๋ัวสัญญาใชเงินที่มีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จส้ินกอนวันเลิก กองทุน  

กรณีไมทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา  

กรณีที่ไมทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา ดังเชนกรณีที่ปรากฏเหตุตามขอ 22.1.1. บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการดังนี้  

(1) ยุติการรับคําส่ังซื้อและคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนต้ังแตวันทําการที่ปรากฏกรณีตามขอ 22.1.1.  

(2) แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียลงทะเบียน รวมทั้งแจง
เปนหนังสือใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบดวย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทําการนับแตวันทําการที่ปรากฏกรณี
ตามขอ 22.1.1.  

(3) จําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนรวมภายใน 5 วันทําการนับแตวันทําการที่ปรากฏกรณี
ตามขอ 22.1.1. เพ่ือรวบรวมเงินเทาที่สามารถกระทําไดเพ่ือชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนโดย
อัตโนมัติ  



(4) ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมไดตาม (3) ใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 10 วันทํา
การนับแตวันทําการที่ปรากฏกรณีตามขอ 22.1.1. และเมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแลวจะถือวา
เปนการเลิกกองทุนรวม  

เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว หากมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยูจากการดําเนินการตาม (3) ให
บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการชําระ
บัญชีของกองทุนรวม  

เมื่อเลิกโครงการแลวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ เวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน จะ
พิจารณาแกไข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมประกาศ กําหนด ส่ังการเห็นชอบ และ/หรือผอนผัน เปนอยางอ่ืน  

(1) บริษัทจัดการจะจัดใหมีการชําระบัญชี โดยจะแตงต้ังผูชําระบัญชีที่สํานักงาน เห็นชอบ เพ่ือดําเนินการคํานวณ 
รวบรวมทรัพยสิน จัดทําบัญชี ชําระหนี้สิน จําหนายและแจกจายทรัพยสินแกผูถือหนวยลงทุน รวมทั้ง ทําการ
อยางอ่ืนตามแตจําเปนเพ่ือชําระบัญชีของกองทุนใหเสร็จส้ิน โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ส่ังการ ผอนผัน และ/หรือเห็นชอบ  

(2) เมื่อชําระคาใชจาย คาธรรมเนียม คาภาระติดพัน เงินคาตอบแทนในการชําระบัญชี และหนี้สินทั้งหมดของ
กองทุนเสร็จส้ิน ผูชําระบัญชีจะดําเนินการเฉล่ียคืนเงินใหแกผูถือหนวยลงทุน ตามมูลคาทรัพยสินสุทธิเทาที่คง
เหลืออยูตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่มีช่ือปรากฏอยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันเลิกกองทุนรวม  

(3) ในกรณีที่เจาหนี้ของกองทุนไมไดยื่นคําทวงหนี้แกผูชําระบัญชี หรือผูถือหนวยลงทุนไมมารับเงินหรือ
ทรัพยสิน หรือไมยื่นเช็คตอธนาคารเพ่ือใหใชเงินตามเช็คที่ไดรับเนื่องจากการแจกจายทรัพยสินใหแกผูถือหนวย
ลงทุน ผูชําระบัญชีจะดําเนินการวางเงินตามจํานวนหนี้หรือจํานวนเงินตามเช็ค หรือวางทรัพยสินอ่ืน ซึ่งไดหักคา
ฤชาธรรมเนียมและคาใชจายเก่ียวกับการวางเงินหรือทรัพยสินดังกลาวแลว รวมทั้งวางเงินประกันคาฤชาธรรม
เนียมไว ณ สํานักงานวางทรัพยตามกฎหมาย กฎขอบังคับ และระเบียบเก่ียวกับการวางทรัพย และจะแจงเปน
หนังสือใหเจาหนี้ หรือผูถือหนวยลงทุน ซึ่งมีช่ือปรากฏในบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวมทราบถึงการ
วางเงินหรือทรัพยสินดังกลาวโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีอ่ืนที่มีหลักฐานการตอบรับ อีกทั้ง
ยังจะดําเนินการใดๆ ตามความจําเปนเพ่ือใหสํานักงาน เปนผูมีสิทธิถอนเงินหรือทรัพยสินที่วางไว ซึ่งเจาหนี้หรอืผู
ถือหนวยลงทุนมิไดเรียกเอาภายใน 10 ป นับแตวันถัดจากวันที่ไดรับ คําบอกกลาวการวางเงินหรือทรัพยสินใน
ฐานะที่เปนทรัพยสินคงคางของกองทุนรวม  

(4) ผูชําระบัญชีจะตองชําระบัญชีใหเสร็จส้ินภายใน 90 วันนับต้ังแตวันถัดจากวันเลิกกองทุนรวม และเมื่อชําระ
บัญชีเสร็จส้ินแลว ผูชําระบัญชีจะทําการยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพรอมทั้งจัดสงรายงานผลการชําระบัญชี
ตามแบบที่สํานักงาน ประกาศกําหนด ภายใน 30 วันนับต้ังแตวันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จส้ิน เวนแตในกรณีที่ผู
ถือหนวยลงทุนไมมารับเงินหรือทรัพยสิน หรือไมยื่นเช็คแกธนาคารเพ่ือใหใชเงินตามเช็คที่ไดรับเนื่องจากการ
แจกจายทรัพยสินใหแกผูถือหนวยลงทุน ผูชําระบัญชีสามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมไดเมื่อพน
กําหนด 6 เดือนนับต้ังแตวันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จส้ิน เวนแตมีเหตุผลจําเปนและสมควรโดยตองไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ดวย และหากปรากฏวายังมีทรัพยสินคงคางอยู ผูชําระบัญชีจะจัดการโอนทรัพยสิน
ดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน  

23. การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :  

เมื่อเลิกโครงการแลวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ เวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน จะ
พิจารณาแกไข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมประกาศ กําหนด ส่ังการเห็นชอบ และ/หรือผอนผัน เปนอยางอ่ืน  

(1) บริษัทจัดการจะจัดใหมีการชําระบัญชี โดยจะแตงต้ังผูชําระบัญชีที่สํานักงาน เห็นชอบ เพ่ือดําเนินการคํานวณ 
รวบรวมทรัพยสิน จัดทําบัญชี ชําระหนี้สิน จําหนายและแจกจายทรัพยสินแกผูถือหนวยลงทุน รวมทั้ง ทําการ
อยางอ่ืนตามแตจําเปนเพ่ือชําระบัญชีของกองทุนใหเสร็จส้ิน โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ส่ังการ ผอนผัน และ/หรือเห็นชอบ  



(2) เมื่อชําระคาใชจาย คาธรรมเนียม คาภาระติดพัน เงินคาตอบแทนในการชําระบัญชี และหนี้สินทั้งหมดของ
กองทุนเสร็จส้ิน ผูชําระบัญชีจะดําเนินการเฉล่ียคืนเงินใหแกผูถือหนวยลงทุน ตามมูลคาทรัพยสินสุทธิเทาที่คง
เหลืออยูตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่มีช่ือปรากฏอยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันเลิกกองทุนรวม  

(3) ในกรณีที่เจาหนี้ของกองทุนไมไดยื่นคําทวงหนี้แกผูชําระบัญชี หรือผูถือหนวยลงทุนไมมารับเงินหรือ
ทรัพยสิน หรือไมยื่นเช็คตอธนาคารเพ่ือใหใชเงินตามเช็คที่ไดรับเนื่องจากการแจกจายทรัพยสินใหแกผูถือหนวย
ลงทุน ผูชําระบัญชีจะดําเนินการวางเงินตามจํานวนหนี้หรือจํานวนเงินตามเช็ค หรือวางทรัพยสินอ่ืน ซึ่งไดหักคา
ฤชาธรรมเนียมและคาใชจายเก่ียวกับการวางเงินหรือทรัพยสินดังกลาวแลว รวมทั้งวางเงินประกันคาฤชาธรรม
เนียมไว ณ สํานักงานวางทรัพยตามกฎหมาย กฎขอบังคับ และระเบียบเก่ียวกับการวางทรัพย และจะแจงเปน
หนังสือใหเจาหนี้ หรือผูถือหนวยลงทุน ซึ่งมีช่ือปรากฏในบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวมทราบถึงการ
วางเงินหรือทรัพยสินดังกลาวโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีอ่ืนที่มีหลักฐานการตอบรับ อีกทั้ง
ยังจะดําเนินการใดๆ ตามความจําเปนเพ่ือใหสํานักงาน เปนผูมีสิทธิถอนเงินหรือทรัพยสินที่วางไว ซึ่งเจาหนี้หรอืผู
ถือหนวยลงทุนมิไดเรียกเอาภายใน 10 ป นับแตวันถัดจากวันที่ไดรับ คําบอกกลาวการวางเงินหรือทรัพยสินใน
ฐานะที่เปนทรัพยสินคงคางของกองทุนรวม  

(4) ผูชําระบัญชีจะตองชําระบัญชีใหเสร็จส้ินภายใน 90 วันนับต้ังแตวันถัดจากวันเลิกกองทุนรวม และเมื่อชําระ
บัญชีเสร็จส้ินแลว ผูชําระบัญชีจะทําการยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพรอมทั้งจัดสงรายงานผลการชําระบัญชี
ตามแบบที่สํานักงาน ประกาศกําหนด ภายใน 30 วันนับต้ังแตวันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จส้ิน เวนแตในกรณีที่ผู
ถือหนวยลงทุนไมมารับเงินหรือทรัพยสิน หรือไมยื่นเช็คแกธนาคารเพ่ือใหใชเงินตามเช็คที่ไดรับเนื่องจากการ
แจกจายทรัพยสินใหแกผูถือหนวยลงทุน ผูชําระบัญชีสามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมไดเมื่อพน
กําหนด 6 เดือนนับต้ังแตวันถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จส้ิน เวนแตมีเหตุผลจําเปนและสมควรโดยตองไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ดวย และหากปรากฏวายังมีทรัพยสินคงคางอยู ผูชําระบัญชีจะจัดการโอนทรัพยสิน
ดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงาน  

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผานการแกไขเพ่ิมเติมตามมาตรา 129 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับ
บริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหนึ่งของขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 


