
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้อืหนว่ยลงทนุ 

กองทนุเปิด แอล เอช สแทรทจิ ีอคิวติี ้ 

กบั บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั 

 
1. บรษิทัจดัการ :  
 
ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยจ์ัดการกองทนุแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากัด  
ทีอ่ยู ่(ภาษาไทย) : เลขที ่11 อาคารควิเฮา้ส ์สาทร ชัน้ 14 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท ์0 2286 3484 , 0 2679 2155 โทรสาร 0 2286 3585 , 0 2679 2150  
 
ทีอ่ยู ่(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  
 
 
สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

ในการจัดการกองทนุบรษัิทจดัการมสีทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบในการด าเนนิการดังตอ่ไปนี้  
(1) การบรหิารกองทนุรวม  
(1.1) ยืน่ค าขอจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิซึง่เป็นเงนิไดจ้ากการขายหนว่ยลงทนุของโครงการเป็นกองทนุตอ่
ส านักงาน ภายใน 15 วนัท าการนับแตว่นัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุตอ่ประชาชนครัง้แรก  
(1.2) จัดการกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการ กองทนุเปิด แอล เอช สแทรทจิ ีอคิวติี ้ทีไ่ดร้ับ
อนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหนว่ยลงทนุกับบรษัิทจัดการอยา่ง
เคร่งครัด  
(1.3) น าเงนิของกองทนุรวมไปลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิตา่งๆ และซือ้ขาย จ าหน่ายสัง่โอน เปลีย่นแปลง 
เพิม่เตมิหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทนุไวต้ามทีบ่รษัิทจัดการเหน็สมควรโดยลงทนุภายใตห้ลักเกณฑข์อง
กฎหมาย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นโยบายการลงทนุของ
คณะกรรมการการลงทนุ และตามวัตถปุระสงคแ์ละนโยบายการลงทนุของโครงการทีไ่ดร้บัอนุมัตจิากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(1.4) ด าเนนิการเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายแลว้ หรอืยกเลกิหนว่ยลงทนุทีร่ับซือ้คนื  
(1.5) ด าเนนิการเพิม่จ านวนเงนิทนุจดทะเบยีนของกองทนุรวม ตามวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด  
(1.6) สงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธ ระงับ หรอืหยดุการสัง่ซือ้ ขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ  
(1.7) สงวนสทิธทิีจ่ะเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ  
(1.8) สงวนสทิธทิีจ่ะรับช าระหนี้เพือ่กองทนุดว้ยทรัพยส์นิอืน่แทนการช าระหนี้ดว้ยเงนิโอนตามตราสารแหง่หนี้
ตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ  
(1.9) สงวนสทิธทิีจ่ะช าระคา่รับซือ้คนืหนว่ยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิไดต้ามหลักเกณฑแ์ละ
วธิกีารทีส่มาคมก าหนด  
(1.10) สงวนสทิธทิีจ่ะละเวน้ไมป่ฏบัิตติามมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุ เมือ่บรษัิทจัดการ และ/หรอื ผูจ้ัดการกองทนุมี
เหตอัุนสมควรเชือ่ไดว้า่มตดัิงกลา่ว ขัด ฝ่าฝืน กฎระเบยีบ ขอ้บังคับ ประกาศ ของส านักงาน คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีม่อี านาจตามกฎหมาย  
(1.11) เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของกจิการทีก่องทนุถอืหุน้หรอืหลักทรัพยอ์ยูเ่ทา่ที่
จ าเป็น เพือ่รักษาประโยชนข์องผูถ้อืหนว่ยลงทนุ และเป็นไปตามแนวนโยบายทีค่ณะกรรมการการลงทนุเป็นผู ้
ก าหนด  
(1.12) เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุ หรอืวธิจีัดการกองทนุตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ
ภายใตห้วัขอ้ “วธิกีารแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ”  
(1.13) กระท านติกิรรมสญัญาใดๆ ในนามของกองทนุ ซึง่บรษัิทจัดการมอี านาจกระท าไดภ้ายในขอบเขตของ
กฎหมาย  
(1.14) ปฏบัิตกิารอืน่ๆ เพือ่ใหบ้รรลซุ ึง่วัตถปุระสงคข์องกองทนุ และรักษาไวซ้ ึง่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหนว่ยลงทนุ



ภายใตข้อบเขต หนา้ที ่และความรับผดิชอบของบรษัิทจัดการ ทัง้นี ้จะตอ้งไมข่ัดตอ่พระราชบัญญัตหิลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ทัง้ทีม่อียูใ่นปัจจุบันและทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิใน
อนาคต  
(1.15) ด าเนนิการเลกิกองทนุตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ  
(1.16) จัดใหม้กีารช าระบัญช ีตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการภายใตห้ัวขอ้ “การช าระบัญชกีองทนุรวม และวธิกีารเฉลีย่
เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุเมือ่เลกิโครงการ”  
(1.17) ปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามรายละเอยีดโครงการ และตามกฎหมาย ก.ล.ต. โดยเคร่งครดั  
(2) การรับและจ่ายเงนิของกองทนุ  
(2.1) จัดใหม้กีารรับและจา่ยคา่ธรรมเนยีม คา่ใชจ้า่ย หรอืเงนิตอบแทนอืน่ใดจากและใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุและ
กองทนุ ใหเ้ป็นไปตามวัตถปุระสงคข์องการจัดการของกองทนุตามทีก่ าหนดไวใ้นหวัขอ้ “คา่ธรรมเนยีมและ
คา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุรวม”  
(2.2) ไดร้ับคา่ตอบแทนในการจัดการกองทนุรวม และคา่ธรรมเนยีมอืน่ๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นหวัขอ้ “คา่ธรรมเนียม
และคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุและกองทนุรวม”  
(3) การแตง่ตัง้บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่การจดัการกองทนุ  
(3.1) จัดใหม้ผีูด้แูลผลประโยชนก์องทนุซึง่มคีณุสมบัตติามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยคณุสมบัตขิอง
ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม รวมถงึการเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุ และแตง่ตัง้ผูด้แูล
ผลประโยชนอ์ืน่แทนตามเงือ่นไขในการเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชนท์ีก่ าหนดไวใ้นหัวขอ้ “เงือ่นไขการเปลีย่น
ผูด้แูลผลประโยชน”์ ทัง้นี ้โดยได ้รับอนุญาตจากส านักงาน กอ่น  
(3.2) แตง่ตัง้ผูส้นับสนนุการขายหรอืรับซือ้คนืภายใตห้ลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด  
(3.3) จัดใหม้ผีูส้อบบัญชขีองกองทนุทีม่คีณุสมบัต ิและไมม่ลัีกษณะตอ้งหา้มตามประกาศส านักงาน วา่ดว้ยการ
ใหค้วามเห็น ชอบผูส้อบบัญชขีองบรษัิทหลักทรัพยแ์ละบรษัิทเงนิทนุหลักทรัพย ์ 
(3.4) แตง่ตัง้ผูช้ าระบัญชกีองทนุเมือ่ยตุหิรอืเลกิกองทนุ ทัง้นี้โดยความเห็นชอบของส านักงานกอ่น  
(3.5) แตง่ตัง้และถอดถอนนายทะเบยีนหน่วยลงทนุของกองทนุตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร  
(3.6) แตง่ตัง้บคุคลใดๆ เพือ่มาปฏบัิตหินา้ทีใ่หแ้กก่องทนุ ทัง้นี้ตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร  
(4) การขายและรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุ และงานทะเบยีนหนว่ยลงทนุ  
(4.1) จัดใหม้ใีบค าขอเปิดบัญชกีองทนุ ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรอืค าสัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุซึง่มลัีกษณะเป็นไป
ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
(4.2) ขายและรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุตามวธิกีารทีร่ะบไุวใ้นโครงการภายใตห้ัวขอ้ “การเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้
แรก”, “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก” และ “การรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุ”  
(4.3) จัดสรรหน่วยลงทนุตามวธิกีารทีก่ าหนดในหวัขอ้ “การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก” และ “การเสนอขาย
ภายหลังการเสนอขายครัง้แรก”  
(4.4) จัดสรรหน่วยลงทนุของกองทนุทีจ่ะรับซือ้คนืจากผูถ้อืหน่วยตามสว่นในหวัขอ้ “การเลือ่นก าหนดการช าระ
เงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ” แกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ หรอื “การไมข่ายหรอืไมร่ับซือ้คนืหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรอื
ขายคนืหน่วยลงทนุ ทีไ่ดร้ับไวแ้ลว้ หรอืการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ" หรอื “การช าระคา่รับ
ซือ้คนืหนว่ยลงทนุดว้ยหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ”  
(4.5) ยกเลกิจ านวนหนว่ยลงทนุทีร่ับซือ้คนื ซึง่ไดร้ับการจดัสรรแลว้  
(4.6) ชดเชยราคาตามหัวขอ้ “หลักเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณีทีม่ลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูตอ้ง”  
(4.7) ปิดบัญชกีองทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ไิดท้ าการซือ้ขายหน่วยลงทนุและไมม่หีน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้น
หัวขอ้ “การรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุ” คงเหลอือยูใ่นบัญช ี 
(5) การด าเนนิการอืน่ๆ  
(5.1) จัดใหม้กีารฝากทรัพยส์นิของกองทนุไวกั้บผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุ  
(5.2) จัดใหม้แีละเก็บรักษาไวซ้ ึง่ทะเบยีนผูถ้อืหนว่ยลงทนุ ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงาน ประกาศ
ก าหนด  
(5.3) จัดท ารายงานทกุรอบปีบัญชเีพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกับกองทนุของรอบปีบัญช ีและสง่รายงานดังกลา่วใหแ้ก่
ผูถ้อืหนว่ยลงทนุทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหนว่ยลงทนุ และส านักงาน ภายใน 3 เดอืนนับแตว่ันสิน้ปีบัญช ีหรอื
ภายใน 4 เดอืนนับตัง้แตว่ันถัดจากวันสิน้ปีบัญช ีในกรณีทีบ่รษัิทจัดการเลอืกจัดท าและสง่รายงานตามขอ้ (5.4) 
ตามปีปฏทินิ และบรษัิทจัดการจะจัดใหม้รีายงานของรอบระยะเวลาลา่สดุไว ้ณ ทีท่ าการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการ
และผูส้นับสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื (ถา้ม)ี เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูดแ้ละจัดท าส าเนาใหเ้มือ่ผู ้
ถอืหน่วยลงทนุรอ้งขอ  



ทัง้นี้ บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะเผยแพรร่ายงานทกุรอบปีบัญชเีพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกับกองทนุของรอบปีบัญชี

ดังกลา่วบนเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ http://www.lhfund.co.th และ/หรอืชอ่งทางอืน่ใดทีส่ านักงานประกาศ
ก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต และใหถ้อืวา่ไดร้ับความเหน็ชอบจากผูถ้อืหนว่ยลงทนุแลว้ โดยบรษัิทจัดการจะประกาศ
ใหท้ราบลว่งหนา้  
(5.4) จัดท ารายงานทกุรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบัญชหีรอืปีปฏทินิเพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกับกองทนุของ
รอบระยะเวลา 6 เดอืนนัน้ และสง่รายงานดังกลา่วใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหนว่ยลงทนุ
และส านักงาน ภายใน 2 เดอืน นับตัง้แตว่นัถัดจากสิน้รอบระยะเวลา 6 เดอืนดังกลา่ว หรอืเมือ่ผูถ้อืหนว่ยลงทนุ
รอ้งขอ และบรษัิทจัดการจะจดัใหม้รีายงานของรอบระยะเวลาลา่สดุไว ้ณ ทีท่ าการทกุแหง่ของบรษัิทจดัการและ
ผูส้นับสนนุการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูดแ้ละจดัท าส าเนาใหเ้มือ่ผูถ้อื
หน่วยลงทนุรอ้งขอ ในกรณทีีบ่รษัิทจัดการเลอืกจัดท าและสง่รายงานดังกลา่วตามรอบปีบัญช ีบรษัิทจัดการจะ
ไดร้ับยกเวน้ไมต่อ้งจัดท าและสง่รายงานดังกลา่วในรอบระยะเวลา 6 เดอืนหลังส าหรับปีบัญชนัีน้  
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะเผยแพรร่ายงานทกุรอบระยะเวลา 6 เดอืนของรอบปีบัญชหีรอืปีปฏทินิเพือ่แสดง
ขอ้มลูเกีย่วกับกองทนุของรอบระยะเวลา 6 เดอืนนัน้ บนเวบ็ไซตข์องบรษัิทจัดการ http://www.lhfund.co.th 
และ/หรอืชอ่งทางอืน่ใดทีส่ านักงานประกาศก าหนดเพิม่เตมิในอนาคต และใหถ้อืวา่ไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อื
หน่วยลงทนุแลว้ โดยบรษัิทจดัการจะประกาศใหท้ราบลว่งหนา้  
(5.5) จัดท าหนังสอืชีช้วนใหมท่กุรอบปีบัญชเีพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกับกองทนุ ณ วันสิน้ปีบัญชแีละสง่ใหแ้ก่
ส านักงาน ภายใน 60 วนันับตัง้แตว่ันถัดจากวันสิน้ปีบัญชนัีน้  
(5.6) แจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้มลูทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้ ยกเวน้การเพิม่จ านวนเงนิทนุจดทะเบยีนและการแกไ้ข
เพิม่เตมิจ านวนและมลูคา่หนว่ยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุใหแ้กส่ านักงาน ทราบภายใน 5 วันท าการ
นับแตว่นัทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมินัน้  
(5.7) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิ เป็นกองทนุตอ่ส านักงาน โดยเสยีคา่ธรรมเนียมตาม
อัตราทีส่ านักงาน ก าหนดในกรณีทีห่ลักฐานดังกลา่วสญูหายหรอืถกูท าลาย  
(5.8) จัดท ารายงานการซือ้ขายหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่เพือ่การลงทนุของกองทนุเป็นรายวนั และจัดใหผู้ด้แูล
ผลประโยชนภ์ายในทกุสิน้วนัท าการนัน้  
(5.9) จัดท ารายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเป็นรายวัน และจดัสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ายในทกุสิน้วัน
ท าการนัน้  
(5.10) จัดท ารายงานอัตราสว่นการลงทนุในหลักทรัพย ์และ/หรอื ทรัพยส์นิทีม่มีลูคา่เกนิอัตราสว่นทีส่ านักงาน 
ก าหนด ในกรณีทีม่ไิดเ้กดิจากการลงทนุหรอืไดห้ลักทรัพยม์าเพิม่เตมิตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงาน 
ก าหนด และจัดสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ายใน 3 วนัท าการนับแตว่นัถัดจากวนัทีไ่ดม้าซึง่หลักทรัพย ์และ/หรอื 
ทรัพยส์นินัน้มมีลูคา่เกนิอัตราทีก่ าหนด  
(5.11) จัดการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุรายใดในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุนัน้ๆ ขายคนื
หน่วยลงทนุเกนิกวา่จ านวนหน่วยลงทนุหรอืมลูคา่หนว่ยลงทนุของผูถ้อืหนว่ยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นหวัขอ้ “การรับ
ซือ้คนืหนว่ยลงทนุ”  
(5.12) ก าหนดราคาทีเ่ป็นธรรมของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุ ดว้ยความเหน็ชอบของผูด้แูล
ผลประโยชนเ์พือ่ใชใ้นการค านวณทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการสามารถแสดงใหเ้ห็นไดว้า่ 
วธิกีารค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืสมาคม ไมเ่หมาะสม
กับสภาวการณ์ในขณะทีค่ านวณมลูคา่  
(5.13) ดแูลตดิตาม และรักษาสทิธขิองกองทนุ รวมถงึการด าเนนิการฟ้องรอ้ง บังคับคด ีหรอืฟ้องรอ้งเรยีกคา่
สนิไหมทดแทนความเสยีหาย ทัง้นี้เพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
(5.14) ขอความเหน็ชอบจากผูด้แูลผลประโยชนใ์นการด าเนนิการรับช าระหนี้เพือ่กองทนุรวมดว้ยทรัพยส์นิอืน่  
(5.15) จัดท าบัญชแีสดงการลงทนุของกองทนุไวโ้ดยถกูตอ้งครบถว้น  
(5.16) จัดท าและจัดสง่รายงานตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
(5.17) ค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หนว่ยรับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุวใ้นหวัขอ้ “วธิกีารค านวณ 
ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ 
หลักเกณฑ ์และวธิกีารด าเนนิการในกรณทีีม่ลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูตอ้ง”  
(5.18) สัง่ผูด้แูลผลประโยชนใ์หส้ง่มอบ รับมอบ แปลงสภาพ จ าหนา่ย จา่ย โอนหลักทรพัยต์ลอดจนช าระราคา
คา่หลักทรัพย ์และเบกิจา่ยเงนิของกองทนุส าหรับคา่ใชจ้่ายในการด าเนนิงานของกองทนุ ตามหัวขอ้ 
“คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้่ายทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุ”  
(5.19) หนา้ทีอ่ืน่ใดตามทีส่ านักงาน ก าหนด  
 



บรษัิทจัดการกองทนุรวมมหีนา้ทีป่ฏบัิตติามขอ้ผกูพัน โครงการจัดการกองทนุรวม กฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว ทัง้นี ้ในกรณีที่
ขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพันหรอืโครงการจัดการกองทนุรวมขดัหรอืแยง้กับหลักเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอื
ค าสัง่ดังกลา่ว หากบรษัิทจัดการกองทนุไดด้ าเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ใหถ้อืวา่
บรษัิทจัดการกองทนุไดป้ฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามขอ้ผกูพันหรอืโครงการจัดการกองทนุรวมแลว้  
 
เงอืนไขการเปลีย่นบรษัิทจดัการ :  

กองทนุรวมอาจเปลีย่นบรษัิทจัดการไดเ้มือ่เกดิกรณีใดกรณหีนึง่ดังตอ่ไปนี้ และเมือ่ไดร้ับการอนมุัต ิหรอืเห็นชอบ
จากส านักงาน  
(1) เมือ่สิน้สดุระยะเวลา และ/หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ  
(2) ในกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงนโยบาย วธิกีารในการจดัการ การด าเนนิงาน การบรหิารจัดการกองทนุหรอืมกีาร
เปลีย่นแปลงโครงสรา้งผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืกรณีอืน่ใดอนัจะมผีลใหบ้รษัิทจัดการไมป่ระสงคท์ีจ่ะปฏบัิตหินา้ที่
ตอ่ไป บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการไมร่ับหนา้ทีใ่นการจัดการกองทนุตอ่ไป ทัง้นี้บรษัิทจัดการจะตอ้งแจง้ตอ่ผู ้
ถอืหน่วยลงทนุลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรวา่ไมป่ระสงคจ์ะรับหนา้ทีต่อ่ไป(ลาออก) โดยทีป่ระชมุผูถ้อืหนว่ย
ลงทนุจะตอ้งด าเนนิการจัดหาบรษัิทจัดการรายใหมท่ีม่คีณุสมบัตคิรบถว้นตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านักงาน และไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน เพือ่ท า
หนา้ทีจ่ัดการกองทนุตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการแทนบรษัิทจดัการภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 90 วันนับจากวันทีไ่ดร้ับ
แจง้จากบรษัิทจัดการ  
ในการเปลีย่นตัวบรษัิทจัดการหากเป็นกรณีทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้ับความเหน็ชอบจากส านักงาน ก็ให ้
ด าเนนิการขอความเห็นชอบดงักลา่วกอ่น โดยบรษัิทจัดการจะปฏบัิตหินา้ทีต่อ่ไปจนกวา่จะมกีารแตง่ตัง้บรษัิท
จัดการรายใหม ่อยา่งไรก็ด ีหากเป็นกรณทีีบ่รษัิทจัดการไดท้ าการบอกกลา่วการลาออกจากการเป็นบรษัิทจัดการ
ตามขอ้ (2) ขา้งตน้นี้จนครบถว้น แตก่องทนุ และ/หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ และ/หรอืคณะกรรมการลงทนุไมส่ามารถ
จัดหาบรษัิทจดัการกองทนุรวมอืน่ใดมารับหนา้ทีไ่ดภ้ายใน 180 วันนับแตว่ันทีบ่รษัิทจดัการไดท้ าการบอกกลา่ว 
บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะเลกิโครงการ โดยถอืวา่การด าเนนิการดังกลา่วไดร้ับความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วย
ลงทนุทกุรายแลว้  
 
ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นบรษัิทจดัการกองทนุรวม ไมว่า่โดยค าสัง่ของส านักงาน หรอืโดยเหตอุืน่ใดตาม
พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งด าเนนิการตามทีจ่ าเป็น
เพือ่ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมรายใหมเ่ขา้ท าหนา้ทีต่อ่ไปได ้ซึง่รวมถงึการสง่มอบเอกสารหลักฐานตา่ง ๆ ใหแ้ก่
บรษัิทจัดการกองทนุรวมรายใหม ่ 
 
2. ผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ชือ่ : ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากัด (มหาชน)  
ทีอ่ยู ่: อาคาร จ ีทาวเวอร ์แกรนด ์พระราม 9 ชัน้ 17 ฝ่ังปีกเหนือ (North Wing)  
เลขที ่9 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพ 10310  
โทรศัพท ์02-128-2331-6 โทรสาร 02-128-2401-4  

 
สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

(1) สทิธขิองผูด้แูลผลประโยชน ์ 
(1.1) ไดร้ับคา่ตอบแทนจากการท าหนา้ทีเ่ป็นผูด้แูลผลประโยชนต์ามทีก่ าหนดไว ้ 
(1.2) บอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ ตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาดังกลา่ว ทัง้นี้ โดยไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(2) หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
(2.1) ดแูลใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตติามหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบใหเ้ป็นไปตามโครงการจัดการกองทนุภายใต ้
พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย ์และประกาศส านักงาน ทีอ่อกตามพระราชบัญญัตดัิงกลา่ว หรอืประกาศและค าสัง่ตา่งๆ ทัง้ทีม่อียูใ่น
ปัจจุบันและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ทีก่ าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการโดยเคร่งครัด  



(2.2) ดแูล รับฝาก และเก็บรกัษาทรัพยส์นิของกองทนุโดยแยกทรัพยส์นิของกองทนุออกจากทรัพยส์นิของผูด้แูล
ผลประโยชนแ์ละทรัพยส์นิของลกูคา้อืน่จนกวา่จะจดทะเบยีนยกเลกิกองทนุ พรอ้มทัง้ดแูลใหก้ารเบกิจ่ายของ
กองทนุเป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ โดยตอ้งเก็บรักษาหรอืฝากไวอ้ยา่งปลอดภยัทีผู่ด้แูลผลประโยชน ์หรอื
บรษัิทศนูยร์ับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด หรอืธนาคารแหง่ประเทศไทย เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะอนุญาต
หรอืตกลงเป็นอยา่งอืน่ ทัง้นีห้ากมกีารเปลีย่นแปลงสถานทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิ ตอ้งไดร้ับความยนิยอมจากบรษัิท
จัดการ รับเงนิตา่งๆ ทีก่องทนุจะพงึไดร้ับจากการจัดตัง้และด าเนนิงานของกองทนุ เชน่ เงนิจองซือ้หนว่ยลงทนุ 
เงนิปันผล และดอกเบีย้จากหลักทรัพย ์เงนิไดจ้ากการจ าหน่ายหรอืเวนคนืหลักทรัพย ์และเงนิอืน่ใดของกองทนุ
และน าเขา้ไวใ้นบัญชเีงนิฝาก และ/หรอื บัญชทีรัพยส์นิของกองทนุ  
(2.3) จัดใหม้กีารรับมอบ เปลีย่นแปลง จ าหนา่ย สง่มอบ และโอนหลักทรัพยต์า่งๆ ซึง่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุ
ตลอดจนรับช าระหรอืช าระราคาคา่หลักทรัพยดั์งกลา่ว ตามค าสัง่ของบรษัิทจัดการเมือ่เห็นวา่หลักฐานถกูตอ้งแลว้  
(2.4) รับรองความถกูตอ้งในจ านวนหนว่ยลงทนุทีเ่พิม่ขึน้จากการออกหนว่ยลงทนุใหกั้บผูส้ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุหรอืผู ้
ถอืหน่วยลงทนุ ตามจ านวนเงนิทีบ่รษัิทจัดการโอนเขา้บัญชสีัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุและจ านวนหนว่ยลงทนุ
ทีถ่กูยกเลกิจากการขายคนืของ ผูถ้อืหน่วยลงทนุในแตล่ะวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ของบรษัิท
จัดการ  
(2.5) ใหค้วามเห็นชอบแกบ่รษัิทจัดการในการทีบ่รษัิทจัดการเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุแก่
ผูถ้อืหนว่ยลงทนุทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุเนื่องจากมเีหตจุ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถ จ าหนา่ย จา่ย 
โอนหลักทรพัยห์รอืทรัพยส์นิ ของกองทนุไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล  
(2.6) ใหค้วามเห็นชอบแกบ่รษัิทจัดการในการทีบ่รษัิทจัดการไมข่ายหรอืไมร่ับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้
หรอืค าสัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุทีไ่ดร้ับไวแ้ลว้ หรอืหยดุรับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุ หากเห็นวา่มเีหตุ
จ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถ จ าหน่าย จา่ย โอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล หรอืไม่
สามารถค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอืมเีหตจุ าเป็นอืน่ใดเพือ่คุม้ครอง
ประโยชนข์องผูถ้อืหนว่ยลงทนุ  
(2.7) ใหค้วามเห็นชอบแกบ่รษัิทจัดการในกรณีทีบ่รษัิทจดัการช าระคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอื
ทรัพย ์สนิอืน่แทนเงนิ ในกรณีทีก่องทนุไมส่ามารถช าระเงนิคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุได ้และ
ผูถ้อืหนว่ยลงทนุทีส่ัง่ขายคนืหน่วยลงทนุตกลงทีจ่ะรับช าระคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่
แทนเงนิ ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมก าหนด  
(2.8) ใหค้วามเห็นชอบราคาทีเ่ป็นธรรมของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุในกรณีทีบ่รษัิทจัดการสามารถ
แสดงใหเ้หน็วา่การค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุตามทีก่ฎหมาย ก.ล.ต. หรอืประกาศสมาคมไมเ่หมาะสมกับ
สภาวการณ์ในขณะค านวณมลูคา่ดังกลา่ว  
(2.9) ใหค้วามเห็นชอบแกบ่รษัิทจัดการในการรับช าระหนี้เพือ่กองทนุดว้ยทรัพยส์นิอืน่ทีม่ใิชห่ลักประกันแทนการ
ช าระหนี้ดว้ยเงนิโอนตามตราสารแหง่หนี ้ 
(2.10) ใหค้วามเห็นเกีย่วกับการจัดการกองทนุของบรษัิทจัดการ เพือ่ประกอบกับขอ้มลูอืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการเป็นผู ้
จัดหาในการจดัท ารายงานดังนี้  
1) รายงานทกุรอบระยะเวลาหกเดอืนของรอบปีบัญชหีรอืปีปฏทินิ โดยสง่ใหบ้รษัิทจัดการภายใน 30 วันนับตัง้แต่
วันถัดจากวนัสิน้รอบระยะเวลาหกเดอืนดังกลา่ว  
2) รายงานทกุรอบปีบัญช ีโดยสง่ใหบ้รษัิทจัดการภายใน 60 วนั นับแตว่ันสิน้ปีบัญชนัีน้  
(2.11) รับรองความถกูตอ้งในการค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คนื และราคาขาย
หน่วยลงทนุของกองทนุ และการค านวณหน่วยลงทนุทีเ่พิม่ขึน้จากการออกหนว่ยลงทนุใหผู้ส้ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
และจ านวนหนว่ยลงทนุทีล่ดลงจากการขายคนืหนว่ยลงทนุของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ ทีบ่รษัิทจัดการไดค้ านวณไว ้
และสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ับรอง เมือ่เห็นวา่ถกูตอ้งแลว้  
(2.12) จา่ยเงนิจากบัญชขีองกองทนุในเวลาทีก่ าหนดตามค าสัง่ของบรษัิทจัดการ  
(2.13) แจง้และรายงานใหบ้รษัิทจัดการทราบถงึรายละเอยีดของสทิธใินการเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ รับเงนิปันผล และ
รับดอกเบีย้ การจองหุน้เพิม่ทนุ การเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ และการเปลีย่นแปลงอืน่ใดทีม่ผีลตอ่การถอืครอง
หลักทรัพยข์องกองทนุโดยทนัททีีผู่ด้แูลผลประโยชนไ์ดร้บัขา่วเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย ์ 
(2.14) จัดท ารายงาน และบัญช ีดังตอ่ไปนี้ และสง่ใหแ้กบ่รษัิทจัดการ  
1) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถงึผลในการด าเนนิการตามค าสัง่ของบรษัิทจัดการเกีย่วกับการรับและจ าหน่าย
หลักทรัพย ์การรับเงนิปันผล ดอกเบีย้ และอืน่ๆ  
2) จัดท าบัญช ีและรับรองความถกูตอ้งของทรัพยส์นิของกองทนุทีร่ับฝากไว ้ 
3) จัดท าบัญชแีสดงการรับจ่ายทรัพยส์นิของกองทนุ และรบัรองความถกูตอ้ง  
4) จัดท างบกระทบยอดส าหรบับัญชเีงนิฝากของกองทนุทีอ่ยูภ่ายใตก้ารดแูลของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
5) จัดท ารายงานเกีย่วกับเงนิโอน และรายละเอยีดการค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิ มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิและมลูคา่



หน่วยลงทนุของกองทนุ  
(2.15) แจง้ใหบ้รษัิทจัดการทราบในกรณทีีบ่รษัิทจัดการมไิดป้ฏบัิตติามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลัก 
ทรัพย ์รวมทัง้ประกาศหลักเกณฑ ์หรอืขอ้บังคับอืน่ใดทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจของกฎหมายดังกลา่วจนกอ่ใหเ้กดิ
ความเสยีหายตอ่กองทนุ  
(2.16) จัดท ารายงานเสนอตอ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีบรษัิทจัดการกระท าการหรอืงดเวน้กระท า
การจนกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทนุหรอืไมป่ฏบัิตติามหนา้ทีต่ามมาตรา 125 แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 5 วันนับแตว่ันทีผู่ด้แูลผลประโยชนร์ูถ้งึเหตกุารณด์ังกลา่ว  
(2.17) ดแูลและตรวจสอบสมดุบัญชแีละเอกสารหลักฐานของกองทนุตามทีเ่หน็สมควร ทัง้นี้จะตอ้งไมเ่ขา้มามี
อ านาจตอ่การตัดสนิใจและการด าเนนิงานของบรษัิทจัดการ  
(2.18) ด าเนนิการฟ้องรอ้งบังคับคดใีหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตติามหนา้ทีข่องตนหรอืฟ้องรอ้งเรยีกคา่สนิไหมทดแทน
ความเสยีหายจากบรษัิทจัดการ ทัง้นี ้เพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรอืเมือ่ไดร้ับค าสัง่จาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส าหรับคา่ใชจ้า่ยในการฟ้องรอ้งบังคับคดเีพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหนว่ยลงทนุใน
กองทนุใหเ้รยีกรอ้งจากทรัพยส์นิของกองทนุรวม  
(2.19) ในกรณีทีม่กีารเลกิโครงการ หนา้ทีผู่ด้แูลผลประโยชนจ์ะสิน้สดุเมือ่ผูช้ าระบัญชไีดจ้ดทะเบยีนเลกิกองทนุ
กับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในชว่งระยะเวลาทีก่ารช าระบัญชยีังไมส่ิน้สดุผูด้แูลผลประโยชนจ์ะรับฝาก
ทรัพยส์นิของกองทนุจนกวา่จะจดทะเบยีนเลกิกองทนุ  
(2.20) ในกรณทีีผู่ด้แูลผลประโยชนห์มดหนา้ทีล่งไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ผูด้แูลผลประโยชนนั์น้ตอ้งท าหนา้ที่
ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุตอ่ไปอยา่งสมบรูณ์จนกวา่การจดัการโอนทรัพยส์นิ และเอกสารหลักฐานทัง้หมด
ของกองทนุนัน้ ตลอดจนการด าเนนิการอืน่ใดทีจ่ าเป็นเพือ่ใหก้ารโอนทรัพยส์นิและเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดย
เรยีบรอ้ยใหแ้กผู่ด้แูลผลประโยชนร์ายใหมจ่ะเสร็จสิน้และผูด้แูลผลประโยชนร์ายใหมส่ามารถท าหนา้ทีไ่ดทั้นท ี
เวน้แตบ่รษัิทจัดการหรอืผูม้อี านาจตามกฎหมายจะมคี าสัง่เป็นอยา่งอืน่  
(2.21) แจง้การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ และจัดท ารายงานในเรือ่งดังกลา่วพรอ้มทัง้แสดง
เหตผุล และหลักฐานทีไ่ดใ้หค้วามเหน็ชอบหรอืทีไ่ดใ้หก้ารรับรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและ
รายงานการชดเชยราคาจากผูด้แูลผลประโยชนใ์หส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน  
(2.22) ท าการรับรองในกรณทีีร่าคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูตอ้งอันมสีาเหตเุนื่องจากจากปัจจยัภายนอกทีไ่มอ่าจ
ควบคมุได ้เชน่ จากราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรพัย์
ไมถ่กูตอ้ง  
(2.23) รับรองขอ้มลูการแกไ้ขราคาหนว่ยลงทนุยอ้นหลัง รวมถงึการชดเชยราคากรณคี านวณหน่วยลงทนุไม่
ถกูตอ้ง  
(2.24) กรณีการช าระบัญชกีองทนุ ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะด าเนนิการเฉลีย่เงนิคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตามมลูคา่
ทรัพยส์นิคงเหลอืทีผู่ช้ าระบัญชรีะบ ุรวมถงึการรับฝากทรพัยส์นิจนกวา่การช าระบัญชจีะเสร็จสิน้  
(2.25) จดทะเบยีนทรัพยส์นิหรอืหลักทรัพยท์ีต่อ้งจดทะเบยีนตอ่นายทะเบยีน หรอืผูอ้อกหลักทรัพยแ์ลว้แตก่รณี  
(2.26) จัดท าบัญชแีละรับรองความถกูตอ้งของทรัพยส์นิของกองทนุทีร่ับฝากไว ้รวมทัง้จัดท าบัญชแีสดงการรับ
จ่ายของกองทนุดว้ย  
(2.27) ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะปฏบัิตติามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีพ่ระราชบัญญัตหิลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงาน ประกาศไวโ้ดยเคร่งครัด  
(2.28) ด าเนนิการอืน่ๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี้ตอ้งไมข่ัดตอ่กฎหมายวา่ดว้ย
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์หรอืประกาศของส านักงาน หรอื ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ผูด้แูลผลประโยชนม์อี านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนข์อง
กองทนุรวมและตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถงึหนา้ทีด่แูลรักษา
ประโยชนข์องผูถ้อืหนว่ยลงทนุ และเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์ผูด้แูลผลประโยชนร์ายเดมิมหีนา้ที่
ด าเนนิการตามทีจ่ าเป็นเพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ายใหมส่ามารถปฏบัิตหินา้ทีต่อ่ไปได ้ซึง่การด าเนนิการ
ดังกลา่วรวมถงึการลงลายมอืชือ่ในหนังสอืเพือ่รับรองความถกูตอ้งและครบถว้นของสิง่ทีส่ง่มอบใหผู้ด้แูล
ผลประโยชนร์ายใหมห่ากมกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์
 
ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชนก์ระท าการ งดเวน้กระท าการ หรอืละเลยไมป่ฏบัิตหินา้ที ่ในการดแูลรักษาประโยชน์
ของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แหง่พระราชบัญญัติ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบังคับคดกัีบผูด้แูลผลประโยชนเ์พือ่ประโยชนข์องผู ้
ถอืหน่วยลงทนุทัง้ปวงได ้
 



ผูด้แูลผลประโยชนต์อ้งไมก่ระท าการอันเป็นการขัดกับผลประโยชนข์องกองทนุรวมและผูถ้อืหนว่ยลงทนุ ไมว่า่
การกระท านัน้จะเป็นไปเพือ่ประโยชนข์องผูด้แูลผลประโยชนเ์องหรอืประโยชนข์องผูอ้ืน่ เวน้แตเ่ป็นการเรยีก
คา่ตอบแทนในการท าหนา้ทีเ่ป็นผูด้แูลผลประโยชน ์หรอืเป็นการด าเนนิการในลักษณะทีเ่ป็นธรรมและไดเ้ปิดเผย
ขอ้มลูใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบกอ่นอยา่งเพยีงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดท้ราบขอ้มลูดังกลา่วมไิดแ้สดง
การคัดคา้น 
 
ในกรณีทีก่ารด าเนนิการใดตอ้งไดร้ับมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ หากบรษัิทจัดการกองทนุรวมไมด่ าเนนิการขอมต ิ
ใหผู้ด้แูลผลประโยชนม์อี านาจด าเนนิการตามทีจ่ าเป็นเพือ่ขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้ 
 
เงือ่นไขการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชน ์:  

บรษัิทจัดการจะเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใตเ้งือ่นไขสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์เมือ่เกดิกรณีใด
กรณีหนึง่หรอืทัง้หมดดังตอ่ไปนี้ ทัง้นี้ โดยไดร้ับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอ่น  
(1) เมือ่บรษัิทจัดการหรอืผูด้แูลผลประโยชนม์คีวามประสงคจ์ะบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนโ์ดยบอก
กลา่วใหอ้กีฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรไมน่อ้ยกวา่ 90 วัน  
(2) ในกรณทีีบ่รษัิทจัดการหรอืผูด้แูลผลประโยชนฝ่์ายใดฝ่ายหนึง่ไมป่ฏบัิตติามหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบทีไ่ด ้
ตกลงไว ้ผูด้แูลผลประโยชนห์รอืบรษัิทจัดการอาจบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์โดยบอกกลา่วใหอ้กี
ฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน  
(3) ในกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในการจัดการโครงการกองทนุรวม หรอืมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงกฎหมาย
วา่ดว้ยหลักทรัพย ์หรอืประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืกฎหมาย
อืน่ใดในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนนิงานของกองทนุรวมอันจะมผีลใหบ้รษัิทจดัการและผูด้แูลผลประโยชนไ์ม่
สามารถตกลงทีจ่ะแกไ้ขเปลีย่นแปลงสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนใ์หส้อดคลอ้งกับกฎหมายหรอืประกาศ
ดังกลา่ว ทัง้นี้เนื่องจากการเปลีย่นแปลงดังกลา่ว มผีลใหเ้ป็นการเพิม่ภาระหนา้ทีแ่กผู่ด้แูลผลประโยชน ์และ
ผูด้แูลผลประโยชนไ์มป่ระสงคจ์ะรับหนา้ทีดั่งกลา่วตอ่ไป ผูด้แูลผลประโยชนม์สีทิธบิอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูล
ผลประโยชนไ์ด ้โดยบอกกลา่วใหบ้รษัิทจัดการทราบลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 90 วัน  
(4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุใหค้วามเหน็ชอบมมีตโิดยเสยีงขา้งมากซึง่คดิตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกันเกนิกึง่
หนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุทีจ่ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุเรยีกรอ้งใหม้กีารเปลีย่นแปลงผูด้แูล
ผลประโยชนโ์ดยบรษัิทจัดการจะบอกกลา่วใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์ราบลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่
นอ้ยกวา่ 90 วนั  
(5) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชนม์คีณุสมบัตไิมเ่ป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ย
คณุสมบัตขิองผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม บรษัิทจดัการจะด าเนนิการใหผู้ด้แูลผลประโยชนจ์ดัการแกไ้ข
คณุสมบัตใิหถ้กูตอ้งภายใน 15 วนันับแตว่นัทีบ่รษัิทจัดการทราบเหตดุังกลา่ว และจะแจง้การแกไ้ขดังกลา่วให ้
ส านักงานทราบภายใน 3 วนัท าการนับแตว่นัทีไ่ดแ้กไ้ขเสร็จสิน้  
ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชนม์ไิดท้ าการแกไ้ขคณุสมบัตใิหถ้กูตอ้งภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึง่ บรษัิท
จัดการจะด าเนนิการขออนุญาตเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชนต์อ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับ
แตว่ันทีค่รบก าหนดเวลาดังกลา่ว และเมือ่ไดร้ับอนญุาตจากส านักงานแลว้บรษัิทจดัการจะแตง่ตัง้ผูด้แูล
ผลประโยชนร์ายใหมแ่ทนโดยพลัน ทัง้นี้เวน้แตส่ านักงานมคี าสัง่เป็นอยา่งอืน่  
(6) ในกรณทีีผู่ด้แูลผลประโยชนน์ าขอ้มลูตา่งๆ ทีเ่กีย่วกับการจดัการกองทนุรวม หรอืขอ้มลูอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งไป
เปิดเผย หรอืใชใ้นทางทีก่อ่หรอือาจกอ่ความเสยีหายตอ่กองทนุรวมหรอืกอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กผู่ด้แูล
ผลประโยชนเ์อง บรษัิทจัดการสามารถบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้ทัง้นี้การบอกเลกิสญัญา
จะตอ้งบอกกลา่วลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั  
กรณีทีม่เีหตตุอ้งเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมท าใหก้ารเป็นผูด้แูลผลประโยชนส์ิน้สดุลง ใหผู้ด้แูล
ผลประโยชนจ์ัดการโอนทรัพยส์นิและเอกสารหลักฐานทัง้หมดของกองทนุรวมใหแ้กผู่ด้แูลผลประโยชนร์ายใหม่
หรอืตามค าสัง่ของบรษัิทจัดการหรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถงึการด าเนนิการอืน่ใดทีจ่ าเป็น
เพือ่ใหก้ารโอนทรัพยส์นิและเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรยีบรอ้ยภายใน 30 วัน นับตัง้แตว่ันถัดจากการเป็น
ผูด้แูลผลประโยชนส์ิน้สดุลง  
ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชนก์ระท าการอันเป็นการขัดแยง้กับประโยชนข์องกองทนุรวม หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุทีไ่ม่
เขา้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท าได ้หากเป็นกรณีทีม่นัียส าคัญและไมส่ามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวม
มอี านาจบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้ 
 



ในกรณผีูด้แูลผลประโยชนก์ระท าการอันเป็นการขัดแยง้กับประโยชนข์องกองทนุรวมหรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุทีไ่ม่
เขา้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท าได ้หากเป็นกรณีทีม่นัียส าคัญและไมส่ามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวม
มอี านาจบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้ 
 
สถานทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิกองทนุรวม :  

ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากัด (มหาชน)  

อาคาร จ ีทาวเวอร ์แกรนด ์พระราม 9 ชัน้ 17 ฝ่ังปีกเหนือ (North Wing)  
เลขที ่9 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพ 10310  
โทรศัพท ์02-128-2331-6 โทรสาร 02-128-2401-4  

 
3. ผูส้อบบญัช ี:  

ชือ่ : นาย อนุสรณ ์เกยีรตกัิงวาฬไกล  
ทีอ่ยู ่:  

บรษัิท เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากัด เลขที ่47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท ์0 2294 8504 , 0 2294 8587 โทรสาร 0 2294 2345  

หรอืบคุคลอืน่ใดทีไ่ดร้ับความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญช ีโดยบรษัิทจัดการ
จะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการกลต.ทราบ  

 

ชือ่ : นาง ขวัญใจ เกยีรตกัิงวาฬไกล  
ทีอ่ยู ่:  

บรษัิท เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากัด เลขที ่47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  

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

หรอืบคุคลอืน่ใดทีไ่ดร้ับความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญช ีโดยบรษัิทจัดการ
จะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการกลต.ทราบ  

 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

(1) สทิธใินการไดร้ับคา่ตอบแทนจากการท าหนา้ทีผู่ส้อบบัญช ี 
(2) ตรวจสอบบัญชตีามมาตรฐานการสอบบัญชทีีร่ับรองท่ัวไป  
(3) แสดงความเหน็ตอ่งบการเงนิจากผลการตรวจสอบโดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชทีี่
รับรองทัว่ไป  
 
4. นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ :  

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยจ์ัดการกองทนุแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากัด  
ทีอ่ยู ่: เลขที ่11 อาคารควิเฮา้ส ์สาทร ชัน้ 14 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
10120  
โทรศัพท ์0 2286 3484 , 0 2679 2155 โทรสาร 0 2286 3585 , 0 2679 2150  



 
5. ผูจ้ดัจ าหนา่ย :  

ชือ่ :  
ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 
6. ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื :  

ชือ่ : ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน)  
ทีอ่ยู ่: เลขที ่1 อาคารควิเฮา้ส ์ลมุพนิี ถนนสาทรใต ้ 
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท ์(02)359-0000 ตอ่ 4701 – 8 และสาขาตา่งๆ ทัว่ประเทศ  
 

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

เลขที ่11 อาคารควิเฮา้ส ์สาทร ชัน้ M ถนนสาทรใต ้ 
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท ์(02) 352-5134 โทรสาร (02) 352-5100 

หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุทีไ่ดร้ับแตง่ตัง้ (ถา้ม)ี  
บรษัิทจัดการอาจแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเพิม่เตมิหรอืยกเลกิการแตง่ตัง้ผูส้นับสนนุการขายหรอืรับ
ซือ้คนืในภายหลัง โดยบรษัิทจัดการจะแจง้การแตง่ตัง้หรอืยกเลกิการแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืให ้
ส านักงานทราบทกุครัง้ ในกรณีของการแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเพิม่เตมิ ผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนืดังกลา่วอาจเป็นบคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคลทีส่ านักงานไดใ้หค้วามเห็นชอบเพือ่ท าหนา้ทีเ่ป็น
ผูส้นับสนนุการขายหรอืรับซือ้คนืของกองทนุ โดยผูส้นับสนนุการขายหรอืรับซือ้คนืทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้จะตอ้ง
ปฏบัิตงิานไดภ้ายใตร้ะบบงานเดยีวกันกับผูส้นับสนนุการขายหรอืรับซือ้คนืทีป่ฏบัิตหินา้ทีอ่ยูก่อ่นแลว้  

 

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  
(1) สทิธขิองผูส้นับสนนุการขายหรอืรับซือ้คนื  
(1.1) ไดร้ับคา่ธรรมเนียม ตามทีร่ะบไุวใ้นสญัญาแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื  
(1.2) บอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูส้นับสนนุการขายหรอืรับซือ้คนืตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแตง่ตัง้
ผูส้นับสนนุการขายหรอืรับซือ้คนื  
(2) หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของผูส้นับสนนุการขายหรอืรับซือ้คนื  
(2.1) ใหจ้ัดวางเอกสารเผยแพร่ ณ ส านักงานใหญแ่ละสาขา (ถา้ม)ี ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืเกีย่วกับ
กองทนุ รวมทัง้ด าเนนิการดว้ยความร่วมมอืของบรษัิทจดัการในการเผยแพรม่ลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหนว่ย
ลงทนุ ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ รวมทัง้ขอ้มลูและเอกสารอันจ าเป็น  
(2.2) แจกจา่ยหนังสอืชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส าคัญทีผู่ล้งทนุควรทราบ ใบค าขอเปิดบัญชกีองทนุ ใบค าสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุ ใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ หรอืเอกสารการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกับหนว่ยลงทนุทีจ่ าหน่าย หรอื
เอกสารอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกับกองทนุ  
(2.3) รับเอกสารและตรวจสอบความถกูตอ้งและความครบถว้นของเอกสารทีใ่ชใ้นการซือ้หรอืขายคนืหนว่ยลงทนุ
และเอกสารอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง  
(2.4) ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาท ิบัตรประชาชน บัตรขา้ราชการ วา่ตรงกับชือ่ของผูถ้อืหนว่ยลงทนุของ



กองทนุในการท าธรุกรรมกับกองทนุ  
(2.5) รับช าระเงนิคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ หรอืช าระเงนิคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ ทัง้นี้ ตามเงือ่นไข
ทีร่ะบใุนโครงการ  
(2.6) ยนืยันการซือ้หรอืขายคนืหนว่ยลงทนุ สง่มอบหรอืรับมอบหนังสอืรับรองสทิธใินหนว่ยลงทนุ/ใบเสร็จรับเงนิ/
ใบก ากับภาษี และเอกสารอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง  
(2.7) คนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ซ้ ือ้ทีไ่มไ่ดร้ับการจัดสรรหน่วยลงทนุตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นโครงการ
จัดการกองทนุรวม  
(2.8) ใหค้วามร่วมมอืกับบรษัิทจัดการในการแจง้หรอืตดิตอ่กับผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุเมือ่มี
ความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งแจง้หรอืตดิตอ่เกีย่วกับสทิธปิระโยชนข์องผูส้ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุ หรอืเมือ่
มเีหตจุ าเป็นอืน่ใด  
(2.9) ท าการอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกับหนา้ทีด่ังกลา่วขา้งตน้  
(2.10) ด าเนนิการอืน่ๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื ตลอดจนหนา้ทีแ่ละ
ความรับผดิชอบของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืตามหลักเกณฑ ์และวธิกีารทีพ่ระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถงึกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งอยา่งเคร่งครัด  

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

ชือ่ :  
ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 
8. ผูล้งทนุรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูด้แูลสภาพ
คลอ่ง) :  

ชือ่ :  
ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 
9. ทีป่รกึษา :  
 
9.1. ทีป่รกึษาการลงทนุ :  

ชือ่ :  
ทีอ่ยู ่:  
 
สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 
หมายเหต ุ(ทีป่รกึษาการลงทนุ) :  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแตง่ตัง้ เปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิการแตง่ตัง้ทีป่รกึษาการลงทนุในภายหลัง โดย
ไมถ่อืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ โดยทีป่รกึษาการลงทนุดังกลา่วจะตอ้งมคีณุสมบัตติามประกาศหรอื
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และบรษัิทจัดการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบตอ่ไป  



 
9.2.ทีป่รกึษากองทนุ :  

 
สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 
หมายเหต ุ(ทีป่รกึษากองทนุ) :  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะแตง่ตัง้ เปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิการแตง่ตัง้บคุคล คณะบคุคล และ/หรอืนติบิคุคล
เพือ่เป็นทีป่รกึษากองทนุในภายหลัง โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ ทัง้นี้ ทีป่รกึษากองทนุทีบ่รษัิท
จัดการจะแตง่ตัง้ขึน้ดังกลา่วจะไมม่อี านาจควบคมุการด าเนนิการของบรษัิทจัดการแตอ่ยา่งใด  
 
10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมปีระกนั) :  
 
ไมม่ ี
 
11. ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุ (Outsource) :  

ชือ่ :  
ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 
หมายเหต ุ(ผูร้ับมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทนุ) :  

 
12. คณะตวัแทนผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  

 
สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 
13. สทิธหินา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :  
 
13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้อืหนว่ยลงทนุสามารถขายคนืหนว่ยลงทนุใหกั้บบรษัิทจดัการหรอืผา่นผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี 
ไดต้ามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นเรือ่ง “การรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุ” ในหนังสอืชีช้วน  
 
13.2. สทิธใินการรับเงนิปันผล :  

ชนดิขายคนืหนว่ยลงทนุอัตโนมัต ิ: ไมจ่่าย  
ชนดิจา่ยเงนิปันผล : จา่ย  
ชนดิสะสมมลูคา่ : ไมจ่่าย  
ทัง้นี้ เป็นไปตาม หลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วน  
 
13.3. สทิธใินการโอนหนว่ยลงทนุ :  

ผูถ้อืหนว่ยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดต้ามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  



 
13.4. ขอ้จ ากัดการโอนหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้อืหนว่ยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดใ้นกรณดีังตอ่ไปนี้  
(1) การโอนหนว่ยลงทนุใหบ้ดิา มารดา บตุร และคูส่มรสของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ  
(2) การโอนหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ศาล หรอืโดยผลของกฎหมาย  
(3) การโอนหนว่ยลงทนุในกรณีพเิศษอืน่ ๆ ทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควรและอนุมตัใิหโ้อนได ้ 
ทัง้นี้ กรณผีูถ้อืหนว่ยลงทนุถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
กองทนุรวม บรษัิทจัดการจะไมนั่บคะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิกวา่ 1 ใน 3 เวน้แตก่รณีทีม่กีารแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุและ
หน่วยลงทนุชนดิดังกลา่วมผีูถ้อืหน่วยลงทนุเพยีงรายเดยีวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วไดเ้ต็ม
ตามจ านวนทีถ่อือยู ่
 
13.5. สทิธใินการลงมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการลงทนุหรอืแกไ้ขวธิจีัดการ :  

การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทนุรวมหรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการจะตอ้งไดร้ับมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อื
หน่วยลงทนุซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกันเกนิกึง่หนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
โครงการจัดการกองทนุรวม  
ในกรณีทีบ่คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันใดถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษัิทจัดการกองทนุรวมหรอืบรษัิทหลักทรัพยท์ีเ่ป็นเจา้ของบัญชแีบบไมเ่ปิดเผยชือ่ผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ (Omnibus account) จะไมนั่บคะแนนเสยีงของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกันนัน้ในสว่นทีเ่กนิกวา่หนึง่ใน
สามของจ านวนหนว่ยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  
ทัง้นี้ในการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุเพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการลงทนุหรอืแกไ้ขวธิกีารจดัการ บรษัิทจัดการ
จะด าเนนิการตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืชีช้วนโครงการ  
 
13.6. สทิธใินการไดร้ับเงนิคนืเมือ่เลกิโครงการ :  

ผูถ้อืหนว่ยลงทนุมสีทิธทิีจ่ะไดร้ับเงนิคนื และ/หรอื ไดร้ับทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ เมือ่บรษัิทจัดการเลกิกองทนุรวม 
โดยบรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีารช าระบัญชตีามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีก่ าหนดไวใ้นโครงการ  
 
13.7. สทิธปิระโยชนอ์ืน่ ๆ :  

13.7.1 สทิธใินการจ าน าหนว่ยลงทนุ  
ผูถ้อืหนว่ยลงทนุของกองทนุสามารถน าหน่วยลงทนุไปจ าน าไดต้ามกฎหมาย  
13.7.2 สทิธใินการไดร้ับช าระคา่รับซือ้คนืหนว่ยลงทนุดว้ยหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ  
ผูถ้อืหนว่ยลงทนุมสีทิธไิดร้ับช าระคา่รับซือ้คนืหนว่ยลงทนุเป็นหลักทรพัยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ แทนเงนิได ้ในกรณีที่
กองทนุไมส่ามารถช าระคา่รับซือ้คนืหนว่ยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดต้ามทีก่ าหนดในเรือ่ง “การช าระคา่รับ
ซือ้คนืหนว่ยลงทนุดว้ยหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ”  
13.7.3 สทิธใินการเปลีย่นแปลงขอ้มลูของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ  
ผูถ้อืหนว่ยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะแจง้แกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มลูทีไ่ดแ้จง้ไวเ้มือ่เปิดบัญชผีูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืเมือ่เปิด
บัญชกีองทนุ ตอ้งกรอกใบค าขอแกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหนว่ย และยืน่ใหแ้กบ่รษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนเพือ่แกไ้ข
ขอ้มลู โดยผูถ้อืหนว่ยลงทนุตอ้งยืน่เอกสารประกอบ (ถา้ม)ี เพือ่ใหน้ายทะเบยีนด าเนนิการแกไ้ขขอ้มลูในทะเบยีน
ผูถ้อืหนว่ยลงทนุหรอืบัญชกีองทนุตอ่ไป โดยผูถ้อืหนว่ยลงทนุตอ้งรับทราบและยนิยอมทีจ่ะปฏบัิตติามเงือ่นไขที่
ก าหนดในใบค าขอแกไ้ขขอ้มลูผูถ้อืหนว่ย  
13.7.4 สทิธใินการไดร้ับประโยชนต์า่งๆ ทีก่องทนุจัดไวใ้หส้ าหรับผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
ผูถ้อืหนว่ยลงทนุมสีทิธใินการไดร้ับขอ้มลูเกีย่วกับกองทนุ เชน่ รายงานประจ าปี รายงานทกุรอบ 6 เดอืน  
 
13.8. อืน่ ๆ :  

 
ผูถ้อืหนว่ยลงทนุมคีวามรับผดิจ ากัดเพยีงไมเ่กนิคา่หนว่ยลงทนุทีย่ังสง่ใชแ้กบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมไมค่รบ 
 



การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนี้ ไมว่า่ในทอด
ใด ๆ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหนว่ยลงทนุดังกลา่วยอมรับทีจ่ะผกูพันตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพันซึง่ลงนามโดยผูด้แูล
ผลประโยชนท์ีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้จากบรษัิทจัดการกองทนุรวมโดยชอบ 
 
ผูถ้อืหนว่ยลงทนุมสีทิธเิรยีกใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมจ่ายผลประโยชนต์อบแทนและคนืเงนิทนุไดไ้มเ่กนิไปกวา่
สว่นของทนุของกองทนุรวมทีต่นถอื ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารแบง่ชนดิของหน่วยลงทนุ สทิธใินการไดร้ับประโยชน์
ตอบแทนหรอืการคนืเงนิทนุของผูถ้อืหนว่ยลงทนุแตล่ะชนดิตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทนุชนดินัน้ ๆ 
ดว้ย  
 
14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ :  
 
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ :  

- ระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ 
- สมดุบัญชแีสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ 
- หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ 
 
14.2. เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  

บรษัิทจัดการและ/หรอืนายทะเบยีนขอสงวนสทิธเิปลีย่นรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุจากหนังสอื
รับรองสทิธใินหนว่ยลงทนุ เป็นสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ (Fund book) หรอืรปูแบบอืน่ทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.อนุญาต หรอืเห็นชอบได ้บรษัิทจัดการจะประกาศใหท้ราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 5 วันท าการ 
ณ ทีท่ าการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการ และสถานทีต่ดิตอ่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุ  
โครงการจัดการจะใชร้ะบบไรใ้บหนว่ยลงทนุ (Scripless) โดยบรษัิทจดัการจะด าเนนิการใหน้ายทะเบยีนหน่วย
ลงทนุท าการบันทกึชือ่ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นผูถ้อืหนว่ยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุตามรายละเอยีดใน 
“ใบค าขอเปิดบัญชกีองทนุ” และ “ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ” เมือ่ผูส้ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไดช้ าระเงนิคา่ซือ้หน่วย
ลงทนุครบถว้นแลว้  
ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทนุ 2 คน ถอืหน่วยลงทนุร่วมกัน บรษัิทจัดการจะจดแจง้ชือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุเหลา่นัน้ 
เป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
14.2.1 หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ  
นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุจะออก “หนังสอืรับรองสทิธใินหนว่ยลงทนุ/ใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับภาษี” ทกุครัง้ทีม่กีาร
สัง่ซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทนุ เพือ่เป็นการยนืยนัจ านวนหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ และจะจัดสง่หนังสอื
รับรองสทิธใินหนว่ยลงทนุ/ใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากับภาษีใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 15 วันท าการนับแตว่นัท า
การถัดจากวนัทีปิ่ดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หรอืภายใน 7 วันท าการนับแตว่นัท าการถัดจากวันทีซ่ ือ้ขาย
หน่วยลงทนุในชว่งการขายและรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุภายหลังการเสนอขายครัง้แรก อนึง่เอกสารหลักฐานตา่งๆ 
จะจัดสง่โดยทางไปรษณีย ์หรอืใหผู้ส้นับสนนุการขายหรอืรับซือ้คนืเป็นผูม้อบใหแ้ลว้แตก่รณี  
14.2.2 สมดุบัญชแีสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ  
1) หากผูถ้อืหน่วยลงทนุแสดงความประสงคข์อรับเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุในรปูแบบสมดุบัญชแีสดง
สทิธใินหน่วยลงทนุ บรษัิทจดัการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ตามทีบ่รษัิทจดัการก าหนด) จะออกสมดุ
บัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุภายในวนัเดยีวกันกับทีไ่ดร้ับค าขอเปิดบัญชกีองทนุ 
และ/หรอืค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และผูส้ัง่ซือ้ไดช้ าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุครบถว้นแลว้  
2) นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุจะจดแจง้ชือ่ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นผูถ้อืหนว่ยลงทนุในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหนว่ย
ลงทนุตอ่เมือ่บรษัิทจัดการไดร้ับช าระเงนิคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุถกูตอ้งครบถว้น และผูส้ัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้ไดร้ับ
การจัดสรรหนว่ยลงทนุจากบรษัิทจัดการเรยีบรอ้ยแลว้  
3) ผูถ้อืหน่วยลงทนุมหีนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งน าสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ มาใหบ้รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนนุ
การขายหรอืรับซือ้คนื (ตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด) บันทกึรายการซือ้ขายหนว่ยลงทนุใหเ้ป็นปัจจุบันอยูเ่สมอ 
โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถน าสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ มาบันทกึรายการใหเ้ป็นปัจจุบันไดตั้ง้แตว่ัน
ท าการถัดจากวนัท ารายการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ หรอืตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยรายการทีป่รากฎในสมดุ
บัญชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุจะถอืวา่ถกูตอ้ง เมือ่รายการดังกลา่วตรงกันกับขอ้มลูทีบั่นทกึไวใ้นระบบนาย
ทะเบยีนหน่วยลงทนุ  
อยา่งไรก็ตาม หากสมดุบัญชแีสดงสทิธไิมไ่ดถ้กูบันทกึใหเ้ป็นปัจจุบัน ใหถ้อืเอาขอ้มลูทีบั่นทกึไวใ้นระบบนาย



ทะเบยีนหน่วยลงทนุเป็นรายการทีเ่ป็นปัจจุบัน และถกูตอ้ง  
4) ผูถ้อืหน่วยลงทนุมหีนา้ทีต่อ้งปฏบัิตติามขอ้ก าหนด และเงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งกับสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหนว่ย
ลงทนุ ตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการอนุญาตใหผู้ถ้อืหนว่ยลงทนุขอเปลีย่นแปลงการรับสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหนว่ย
ลงทนุ เป็นหนังสอืรับรองสทิธใินหนว่ยลงทนุภายหลังไดห้รอืไมก็่ได ้โดยใหเ้ป็นไปตามดลุยพนิจิของบรษัิท
จัดการ  
นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุจะด าเนนิการใหม้กีารออกและจัดสง่ “รายงานการถอืหนว่ยลงทนุ” ใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ย
ลงทนุทีม่ชีือ่ปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบยีนผูถ้อืหนว่ยลงทนุ ณ วนัท าการสดุทา้ยของเดอืนมถินุายน และเดอืน
ธันวาคม ทางไปรษณีย ์หรอืทางสือ่อเิล็กทรอนกิส ์ตามความประสงคข์องผูถ้อืหนว่ยลงทนุ อยา่งไรก็ตาม ในกรณี
ทีไ่มไ่ดม้กีารจดัสง่รายงานการถอืหนว่ยลงทนุ ใหผู้ถ้อืหนว่ยลงทนุใชส้มดุบัญชแีสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ ซึง่ไดร้ับ
การปรับปรุงรายการใหเ้ป็นปัจจุบันแทนรายงานการถอืหน่วยลงทนุได ้ 
นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุและ/หรอืบรษัิทจัดการจะถอืเอายอดคงเหลอืของหน่วยลงทนุทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อื
หน่วยลงทนุเป็นรายการทีเ่ป็นปัจจุบันและถกูตอ้ง  
ในกรณีทีบั่ญชกีองทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุไมม่มีลูคา่คงเหลอืในบัญชแีละบัญชนัีน้ไมม่กีารตดิตอ่ขอใชบ้รกิาร
เป็นเวลานานตดิตอ่กันเกนิ 1 ปี บรษัิทจดัการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบัญชดัีงกลา่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหนว่ย
ลงทนุทราบลว่งหนา้ไมว่า่ดว้ยเหตใุดๆ  
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทนุรวมหรอืวธิกีารจดัการกองทนุรวมเกีย่วกับ
การเปลีย่นแปลงวนั เวลาท าการขายหรอืรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุ และวธิปีฏบัิตทิีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืวา่ไดร้ับความ
เห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี ้จะตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอ่น  
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธอิอกเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยในรูปแบบหนังสอืรับรองสทิธใิน
หน่วยลงทนุ หรอืสมดุบัญชแีสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ และ/หรอืรูปแบบอืน่ใดทีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลง แกไ้ข หรอื
เพิม่เตมิในอนาคต เพยีงรูปแบบใดรูปแบบหนึง่เทา่นัน้ ตามความประสงคข์องผูถ้อืหนว่ยลงทนุ  
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิเงือ่นไขในการออกและสง่มอบเอกสารแสดง
สทิธใินหน่วยลงทนุในอนาคตได ้โดยไมถ่อืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ และบรษัิทจดัการจะปิดประกาศให ้
ทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 5 วันท าการ ณ ทีท่ าการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการ และ/หรอืสถานทีต่ดิตอ่ของ
ผูส้นับสนนุการขายหรอืรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุ  
 
บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะจดัท าหลักฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ เพือ่ใหผู้ถ้อืหนว่ย
ลงทนุสามารถใชอ้า้งองิตอ่บรษัิทจัดการกองทนุรวมและบคุคลอืน่ได ้
 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งจัดท าใบหนว่ยลงทนุมอบ
ใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ  
 
15. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจา่ยเงนิปนัผลแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมพจิารณาใหม้กีารจ่ายเงนิปันผลของกองทนุรวมใด ใหบ้รษัิทเปิดเผยขอ้มลู
เกีย่วกับการจ่ายเงนิปันผล วนัปิดทะเบยีนผูถ้อืหนว่ยลงทนุเพือ่การจา่ยเงนิปันผล และอัตราเงนิปันผลของกองทนุ
รวมดังกลา่ว ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมดังตอ่ไปนี้ 
(1)  เปิดเผยขอ้มลูในลักษณะทีผู่ล้งทนุทัว่ไปสามารถทราบได ้ เวน้แตเ่ป็นกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภท
สถาบัน 
(2)  แจง้ผูด้แูลผลประโยชน ์และผูถ้อืหนว่ยลงทนุทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหนว่ยลงทนุ รวมถงึผูถ้อืหนว่ยลงทนุที่
ถอืหน่วยลงทนุชนดิไมร่ะบชุือ่ผูถ้อืเมือ่ไดร้ับการรอ้งขอ 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีอ่าจจา่ยเงนิปันผลใหผู้ถ้อืหนว่ยลงทนุ ดว้ยวธิกีารทีต่า่งกันส าหรับหน่วยลงทนุทีข่าย
ในชว่งเวลาทีต่า่งกันได ้โดยไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. กอ่นด าเนนิการจ่ายเงนิปันผลในแตล่ะครัง้ 
และจะถอืปฏบัิตเิพิม่เตมิตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
ในกรณีผูถ้อืหน่วยลงทนุไมใ่ชส้ทิธขิอรับเงนิปันผลจ านวนใดภายในอายคุวามใชส้ทิธเิรยีกรอ้งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณชิย ์บรษัิทจัดการจะไมน่ าเงนิปันผลจ านวนดังกลา่วไปใชเ้พือ่การอืน่ใด นอกจากเพือ่
ประโยชนข์องหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดนัน้ 
 

 



 
16. วธิกีารช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

กรณีบรษัิทจัดการไมส่ามารถช าระคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุเป็นเงนิ และจะช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็น
หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทน บรษัิทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนนิการตอ่ไป โดยตอ้งไดร้ับความ
เห็นชอบจากส านักงานกอ่น และไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยขัน้ตอนทีก่ าหนดดังกลา่วตอ้งสามารถปฏบัิติ
ไดจ้รงิ และเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทกุราย และบรษัิทจัดการจะตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหนว่ยลงทนุ
ทกุรายทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั  
 
การช าระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะช าระใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุที่
ปรากฏชือ่ตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ เวลาทีก่ าหนด เทา่นัน้  
 
17. การจดัท าทะเบยีนหนว่ยลงทนุ การโอนหนว่ยลงทนุ และขอ้จ ากดัในการโอนหนว่ยลงทนุ :  

 
 
บรษัิทจัดการกองทนุรวมมหีนา้ทีจ่ัดใหม้ทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุตามหลักเกณฑท์ีอ่อกตามมาตรา 125(5) แหง่
พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 
 
ใหส้นันษิฐานไวก้อ่นวา่ทะเบยีนหน่วยลงทนุถกูตอ้ง และการช าระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอืการ
จ ากัดสทิธใิด ๆ แกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุทีป่รากฏรายชือ่ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหนว่ยลงทนุ หากไดก้ระท าตาม
ขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพันหรอืตามกฎหมายแลว้ ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดด้ าเนนิการตามอ านาจหนา้ที่
แลว้ 
 
บรษัิทจัดการกองทนุรวมหรอืนายทะเบยีนหนว่ยลงทนุจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทนุ 
ในกรณีดังนี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมทีเ่สนอขายตอ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายยอ่ย และการโอนหน่วยลงทนุจะ
ท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมเ่ป็นผูล้งทนุสถาบัน ผูล้งทนุรายใหญ ่หรอืผูม้เีงนิลงทนุสงู ตามทีก่ าหนดในโครงการ
จัดการกองทนุรวม เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
(ข) การโอนหนว่ยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมทีเ่สนอขายตอ่ผูล้งทนุสถาบันหรอืผูล้งทนุรายใหญพ่เิศษ และ
การโอนหนว่ยลงทนุจะท าใหผู้ถ้อืหนว่ยลงทนุไมเ่ป็นผูล้งทนุสถาบันหรอืผูล้งทนุรายใหญพ่เิศษ ตามทีก่ าหนด ใน
โครงการจัดการกองทนุรวม เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรอืการจ าน าหนว่ยลงทนุ ดังนี ้
1. หนว่ยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมขายใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุกอ่นวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็น
กองทนุรวมหุน้ระยะยาวทีจ่ดัตัง้ขึน้กอ่นวันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
2. หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี  
3. หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่การออมตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุวา่ดว้ยการลงทนุของ
กองทนุ  
 
18. ขอ้จ ากดัการถอืหนว่ยลงทนุ และขอ้จ ากดัในการใชส้ทิธอิอกเสยีง (ถา้ม)ี :  

กรณีผูถ้อืหนว่ยลงทนุถอืหนว่ยลงทนุเกนิกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหนว่ยลงทนุทีจ่ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
กองทนุรวม บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะไมนั่บคะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิดังกลา่ว เวน้แตเ่ป็นกรณีกองทนุรวมทีม่กีาร
แบง่ชนดิหน่วยลงทนุและหนว่ยลงทนุชนดิดังกลา่วมผีูถ้อืหน่วยลงทนุเพยีงรายเดยีว จะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อื
หน่วยลงทนุดังกลา่วไดเ้ต็มตามจ านวนทีถ่อือยู ่
 
 
19. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

ภายใตบ้ทบัญญัตขิองกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุหรอืส านักงาน ก.ล.ต. หรอืกฎหมายอืน่
ใดทีเ่กีย่วขอ้ง จะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอืน่ ในการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทนุหรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ จะ



ด าเนนิการดังนี ้ 
1. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดังตอ่ไปนี้ บรษัิทจัดการอาจขอใหส้ านักงาน ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบแทน
การขอมตผิูถ้อืหนว่ยลงทนุก็ได ้ทัง้นี้ ส านักงาน ก.ล.ต. อาจก าหนดเงือ่นไขใหบ้รษัิทจัดการปฏบัิตเิพือ่ประโยชน์
ในการแกไ้ขโครงการกอ่นใหค้วามเหน็ชอบก็ได ้ 
(1) การเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเกีย่วกับการขายและการรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ  
(2) การเพิม่ชนดิหนว่ยลงทนุทีไ่มท่ าใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุมอียูเ่ดมิดอ้ยลง  
(3) การเปลีย่นแปลงประเภทของทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุหรอือัตราสว่นการลงทนุทีส่อดคลอ้งกับนโยบาย
การลงทนุ  
(4) การค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ หรอืราคารับซือ้คนื
หน่วยลงทนุ แลว้แตก่รณ ีตามขอ้ 16 ซึง่ไดร้ับการผอ่นผันจากส านักงาน ก.ล.ต.  
(5) กรณีอืน่ใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)  
การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามวรรคหนึง่ตอ้งไมม่ผีลกระทบอยา่งมนัียส าคัญตอ่ผูถ้อืหนว่ยลงทนุ ไมท่ าให ้
ผลตอบแทนและความเสีย่งของกองทนุเปลีย่นแปลงไปอยา่งมนัียส าคัญหรอืเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถ้อืหน่วย
ลงทนุทัง้ปวง  
2. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยขอความเหน็ชอบตอ่ส านักงาน ก.ล.ต. นอกเหนือจากขอ้ 4. ใหบ้รษัิทจัดการยืน่
ค าขอเป็นหนังสอืพรอ้มทัง้เอกสารหลักฐานประกอบค าขอทีถ่กูตอ้งครบถว้นตามคูม่อืส าหรับประชาชน และช าระ
คา่ธรรมเนยีมตอ่ส านักงาน ก.ล.ต. เมือ่ส านักงาน ก.ล.ต. ไดร้ับค าขอพรอ้มทัง้เอกสารหลักฐานประกอบค าขอที่
ถกูตอ้งครบถว้นตามคูม่อืส าหรับประชาชนแลว้ ทัง้นี ้อัตราคา่ธรรมเนยีมใหเ้ป็นไปตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดคา่ธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการ
ขอ้มลู การจดทะเบยีน และการยืน่ค าขอตา่ง ๆ เมือ่ส านักงานไดร้ับค าขอและเอกสารหลักฐานทีถ่กูตอ้งครบถว้น
ตามวรรคหนึง่แลว้ ส านักงานจะด าเนนิการพจิารณาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วนั  
การช าระคา่ธรรมเนยีมตามวรรคหนึง่ มใิหบ้รษัิทจัดการเรยีกเก็บจากกองทนุรวม  
3. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยใชว้ธิกีารขอมตผิูถ้อืหนว่ยลงทนุ หากปรากฏวา่มตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษมี
จานวนไมเ่กนิรอ้ยละ 55 หรอืไมเ่กนิรอ้ยละ 80 ใหบ้รษัิทจดัการสง่เอกสารหลักฐานเกีย่วกับการขอมตแิละการนับ
มตไิปยังผูด้แูลผลประโยชน ์เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ับรองผลการนับมตนัิน้  
ทัง้นี้ การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจัดการในเรือ่งทีก่ระทบสทิธขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญตอ้ง
ไดร้ับมตพิเิศษ โดยก าหนดเรือ่งทีม่นัียส าคัญใหร้วมถงึ  
(1) การเปลีย่นแปลงประเภทหรอืนโยบายการลงทนุของกองทนุรวมทีท่ าใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่งของ
กองทนุรวมเปลีย่นแปลงอยา่งมนัียส าคัญ  
(2) การช าระคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรพัยส์นิอืน่  
(3) การควบรวมกองทนุรวมระหวา่งกองทนุรวมทีม่นีโยบายการลงทนุ ความเสีย่งและระดับความเสีย่งของการ
ลงทนุ (risk spectrum) แตกตา่งกัน  
(4) การรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ  
(5) การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้เกนิกวา่อัตรารอ้ยละ 5 ของคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้่ายเดมิ
ตามทีร่ะบไุวล้า่สดุในโครงการ  
(6) การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการประกัน ผูป้ระกัน สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบของผูป้ระกัน หรอืการแกไ้ข
เพิม่เตมิสญัญาประกันในเรือ่งใด ๆ อันมผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุเสยีผลประโยชน ์ 
สทิธใินการลงมตกิรณีกองทนุลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการเดยีวกัน (กองทนุปลายทาง) 
มใิหก้องทนุตน้ทางลงมตใิหก้องทนุปลายทาง อยา่งไรก็ด ีในกรณีทีก่องทนุปลายทางไมส่ามารถด าเนนิการเพือ่
ขอมตไิด ้เนื่องจากตดิขอ้จ ากัดหา้มมใิหก้องทนุตน้ทางลงมตใิหก้องทนุปลายทาง บรษัิทจัดการสามารถขอรับ
ความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ไดห้ากไดร้ับมตเิกนิกึง่หนึง่ของผูถ้อืหนว่ยลงทนุของกองทนุปลายทางใน
สว่นทีเ่หลอืยกเวน้กรณีกองทนุปลายทางเป็นกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์และกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน ให ้
กองทนุตน้ทางลงมตใิหก้องทนุปลายทางไดส้งูสดุไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจานวนหนว่ยลงทนุของกองทนุปลายทาง  
บรษัิทจัดการอาจแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทนุรวมได ้โดยถอืวา่ไดร้ับมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ หรอื
ขอ้ก าหนดอืน่ในท านองเดยีวกัน ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะในกรณีดังตอ่ไปนี้  
(1) การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้มลูซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหนว่ยลงทนุทัง้ปวงไดร้ับประโยชนเ์พิม่ขึน้  
(2) การแกไ้ขเพิม่เตมิทีต่อ้งด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ.2535 
ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศัยอานาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว  
(3) การแกไ้ขเพิม่เตมิชือ่และรายละเอยีดอืน่ของบคุคลใหถ้กูตอ้ง  
(4) การแกไ้ขเพิม่เตมิทีไ่มม่ผีลกระทบอยา่งมนัียส าคัญตอ่ผูถ้อืหนว่ยลงทนุ ไมท่ าใหผ้ลตอบแทนและความเสีย่ง
ของกองทนุเปลีย่นแปลงไปอยา่งมนัียส าคัญ หรอืเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถ้อืหนว่ยลงทนุทัง้ปวง  



4. การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดังตอ่ไปนี้ ใหถ้อืวา่สานักงาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบแกไ้ขเพิม่เตมิ
โครงการในเรือ่งดังกลา่ว  
(1) การแกไ้ขเพิม่เตมิซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหนว่ยลงทนุทัง้ปวงไดร้ับประโยชนเ์พิม่ขึน้ในกรณีดงันี้  
(ก) การลดมลูคา่ขัน้ต า่ในการซือ้หน่วยลงทนุ  
(ข) การเพิม่ชอ่งทางในการขายและรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุ  
(ค) การเพิม่จ านวนผูส้นับสนนุการขายหรอืรับซือ้คนื  
(ง) การเพิม่ความถีข่องการสง่ค าสัง่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุในแตล่ะชว่งเวลาซึง่ไมก่ระทบตอ่สถานะการลงทนุของ
กองทนุรวมอยา่งมนัียส าคัญ  
(จ) การลดเวลาสง่ค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุลว่งหนา้กอ่นมกีารเปิดใหข้ายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
(2) การแกไ้ขเพิม่เตมิทีต่อ้งด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ.2535 
ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศัยอานาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว  
(3) การแกไ้ขเพิม่เตมิชือ่และรายละเอยีดอืน่ของบคุคลใหถ้กูตอ้ง  
(4) การแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่เปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชน ์เมือ่ไดร้ับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต.  
(5) การแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่ลดคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้่ายของกองทนุ ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 15.5 (3) 
หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบังคับของมตดิังกลา่ว ใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหนว่ยลงทนุกับบรษัิทจดัการ ทัง้นี ้การขอมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ
เป็นไปตามทีก่าหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แหง่พระราชบัญญัติ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ.2535  

 
การด าเนนิการใดทีโ่ครงการจดัการกองทนุรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้ับมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุ หาก
บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดด้ าเนนิการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดร้ับมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหนว่ย
ลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบใหด้ าเนนิการดังกลา่วและมผีลผกูพันตามมต ิ
 
มตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุทีใ่หด้ าเนนิการใดอันเป็นการขัดหรอืแยง้กับหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อืวา่มติ
นัน้เสยีไป 
 
ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพือ่แกไ้ขขอ้ผกูพันในเรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ ตอ้ง
ไดร้ับมตพิเิศษของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (มตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้มน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวน
หน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่เขา้ร่วมประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของจ านวนหนว่ย
ลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่สง่หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) เวน้แตก่รณีทีก่องทนุรวม
มกีารแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ การขอมตผิูถ้อืหนว่ยลงทนุนอกจากจะตอ้งปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์กีย่วกับ
การขอมตผิูถ้อืหนว่ยลงทนุทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพัน หรอืทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรอื
ตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แลว้ ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์พิม่เตมิดังตอ่ไปนี้ดว้ย 
 
(1) ในกรณทีีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหนว่ยลงทนุทกุชนดิ โดยแตล่ะชนดิไดร้ับผลกระทบตอ่ผูถ้อื
หน่วยลงทนุไมเ่ทา่กัน ตอ้งไดร้ับมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดร้ับ
ผลกระทบ แลว้แตก่รณ ี
(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหนว่ยลงทนุไมว่า่กรณีใด ตอ้งไดร้ับมตเิสยีง
ขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดร้ับผลกระทบ แลว้แตก่รณ ี
(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหนว่ยลงทนุชนดิใดชนดิหนึง่ ตอ้งไดร้บัมตเิสยีงขา้งมากหรอืมติ
พเิศษของจ านวนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดร้ับผลกระทบ แลว้แตก่รณี  
 
20. วธิกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนั :  

 
การแกไ้ขเพิม่เตมิสว่นใดสว่นหนึง่ของขอ้ผกูพันทีเ่ป็นไปตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพัน และมสีาระส าคัญที่
เป็นไปตามและไมข่ัดหรอืแยง้กับพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจน
หลักเกณฑท์ีอ่อกโดยอาศัยอ านาจของกฎหมายดังกลา่ว ใหถ้อืวา่ขอ้ผกูพันสว่นทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้มผีลผกูพัน
คูส่ญัญา 
 



การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพันในเรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญตอ้งไดร้ับมตพิเิศษของ
ผูถ้อืหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้เรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ ใหร้วมถงึ 
 
(ก) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับผลประโยชนต์อบแทนและการคนืเงนิทนุใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ 
(ข) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับการช าระคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ตามขอ้ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที ่ทน. 19/2554 
(ค) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่  
(ง) ขอ้ก าหนดเกีย่วกับการประกันตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที ่ทน. 19/2554 กรณี
กองทนุรวมมปีระกัน และขอ้ก าหนดเกีย่วกับการแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาประกันในเรือ่งใด ๆ อันมผีลใหผู้ถ้อืหนว่ย
ลงทนุเสยีผลประโยชน ์
(จ) เรือ่งทีผู่ด้แูลผลประโยชนเ์ห็นวา่กระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ 
การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพันในลักษณะดังตอ่ไปนี ้ใหม้ผีลผกูพันเมือ่ไดร้ับความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน ์
โดยไมต่อ้งไดร้ับมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
 
(ก) เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพันใหม้สีาระส าคัญสอดคลอ้งกับโครงการจดัการกองทนุรวมทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดย
ไดร้ับมตโิดยเสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ หรอืไดร้ับความเหน็ชอบจากส านักงาน แลว้แตก่รณี 
หรอื 
(ข) ผูด้แูลผลประโยชนแ์สดงความเหน็วา่การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพันนัน้เหมาะสม มคีวามจ าเป็นหรอืสมควร และ
ไมก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ 
การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพันไมว่า่กรณใีด 
 
ตอ้งกระท าเป็นหนังสอืลงลายมอืชือ่โดยบคุคลผูม้อี านาจลงนามผกูพันบรษัิทจัดการกองทนุรวมและผูด้แูล
ผลประโยชน ์พรอ้มทัง้ประทบัตราบรษัิท (ถา้ม)ี บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะจัดใหม้ขีอ้ผกูพันเปิดเผยไว ้ณ ทีท่ า
การและเว็บไซตข์องบรษัิทจดัการกองทนุรวมเพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูด ้รวมทัง้จัดสง่สรุปการ
แกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพันพรอ้มทัง้เหตผุลและความจ าเป็นใหผู้ถ้อืหนว่ยลงทนุพรอ้มกับการสง่รายงานประจ าปีของ
กองทนุรวม  
 
21. การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ :  
 
21.1. การระงับขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ : ม ี 
 
21.2. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบัิตติามหลักเกณฑเ์กีย่วกับการอนุมตัใิหจ้ัดตัง้กองทนุรวมแบบเป็นการ  
ทั่วไป และการฝ่าฝืนหรอืการไมป่ฏบัิตติามหลักเกณฑเ์กีย่วกับการอนุมัตใิหจ้ดัตัง้กองทนุรวมแบบเป็นการทั่วไป 
และการฝ่าฝืนหรอืาการไมป่ฏบัิตนัิน้กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทนุรวมหรอืผูล้งทนุ บรษัิทจัดการจะแกไ้ข 
เยยีวยาความเสยีหายโดยไมช่กัชา้ โดยในกรณีทีเ่กดิขอ้พพิาทระหวา่งบรษัิทจัดการและผูล้งทนุ บรษัิทจัดการ
ยนิยอมใหน้ าขอ้พพิาทเขา้สูก่ารพจิารณาของอนุญาโตตลุาการ  
 
22. การเลกิกองทนุรวม :  
 
22.1. เงือ่นไขในการเลกิกองทนุ :  

ใหก้องทนุรวมด าเนนิการเลกิกองทนุรวมเปิดเมือ่ปรากฏกรณีดังตอ่ไปนี้  
22.1.1 หากปรากฎวา่กองทนุมจี านวนผู ้ถอืหน่วยลงทนุลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 35 รายในวนัท าการใด  
22.1.2 หากปรากฎวา่มกีารขายคนืหนว่ยลงทนุในลักษณะใดลักษณะหนึง่ดังตอ่ไปนี ้แตไ่มร่วมถงึกรณีทีเ่ป็นการ
ขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงนิ กองทนุรวมหน่วยลงทนุ กองทนุรวมฟีดเดอร ์กองทนุรวมดัชนี และ
กองทนุรวมอทีเีอฟ  
1 มกีารขายคนืหนว่ยลงทนุ ณ วันใดวนัหนึง่เกนิกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนหนว่ยลงทนุทีจ่ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด  
2 มยีอดรวมการขายคนืหนว่ยลงทนุในหนว่ยลงทนุในชว่งระยะเวลา 5 วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดตดิตอ่กัน 
คดิเป็นจ านวนเกนิกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนหนว่ยลงทนุทีจ่ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด  



ความใน (22.1.2) วรรคหนึง่ มใิหน้ามาใชบั้งคับกับกองทนุรวมทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมพจิารณาแลว้ มคีวาม
เชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่การเลกิกองทนุรวมจะไมเ่ป็นประโยชนต์อ่ผูถ้อืหนว่ยลงทนุทีเ่หลอือยู ่เนื่องจาก
กองทนุรวมยังคงมทีรัพยส์นิคงเหลอืทีม่คีณุภาพและมสีภาพคลอ่งอยา่งเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยู่
จะไมไ่ดร้ับผลกระทบจากการขายคนืนัน้  
22.1.3 บรษัิทจดัการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาเลกิโครงการ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถน าเงนิไปลงทนุ
ในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ เพือ่ประโยชนส์งูสดุของผูถ้อืหน่วยลงทนุตามทีร่ะบใุนโครงการและหรอืกรณี
กองทนุมขีนาดกองทนุลดลงเหลอืนอ้ยจนไมเ่หมาะสมกับคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารกองทนุตอ่ไป และบรษัิทจัดการ
ประสงคจ์ะเลกิกองทนุเปิดนัน้  
22.1.4 เมือ่ส านักงานมคี าสัง่เลกิกองทนุรวมตามมาตรา 128 แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
พ.ศ. 2535  
22.1.5 เมือ่การอนมุัตใิหจ้ัดตัง้กองทนุรวมเป็นอันสิน้สดุลงตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุวา่ดว้ยการ
จัดตัง้กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไปและเพือ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายยอ่ย และการเขา้ท าสญัญารับจัดการกองทนุสว่น
บคุคล  
22.1.6 เมือ่ส านักงานมคี าสัง่เพกิถอนการอนมุัตใิหจ้ัดตัง้และจัดการกองทนุรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารจดัการกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุท่ัวไป กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายยอ่ย  
22.1.7 เมือ่เป็นไปตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพยว์า่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารจัดการกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุที่
มใิชร่ายยอ่ย กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถาบัน และกองทนุสว่นบคุคล  
 
22.2. การด าเนนิการของบรษัิทจัดการ เมือ่เลกิกองทนุรวม :  

22.2.1 กรณีโครงการจัดการกองทนุรวมเลกิ เพราะเหตอุืน่ทีท่ราบก าหนดการเลกิกองทนุรวมลว่งหนา้  

เวน้แตส่ านักงาน จะพจิารณาแกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ ประกาศ ก าหนด สัง่การ เหน็ชอบ และ/หรอืผอ่นผัน
เป็นอยา่งอืน่ ในกรณีทีม่เีหตจุ าเป็นและสมควรส าหรับการเลกิกองทนุ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการ ดังนี้  
กรณีทราบก าหนดการเลกิกองทนุลว่งหนา้  
กรณีทราบก าหนดการเลกิกองทนุลว่งหนา้ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการ ดังนี้  
(1) แจง้เป็นหนังสอืใหผู้ด้แูลผลประโยชนแ์ละส านักงานทราบ และแจง้ใหต้ลาดหลักทรพัยท์ราบในกรณีทีห่นว่ย
ลงทนุของกองทนุรวมนัน้เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์ทัง้นี ้กอ่นวันเลกิกองทนุรวมเป็นเวลาไม่
นอ้ยกวา่ 5 วันท าการ  
(2) ด าเนนิการดว้ยวธิกีารใด ๆ เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุและผูล้งทนุทั่วไปทราบเรือ่งดังกลา่วกอ่นวนัเลกิกองทนุ
รวมเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 5 วนัท าการ เชน่ เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการกองทนุรวมหรอืทาง
หนังสอืพมิพ ์หรอืโดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกลา่วไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหนว่ยลงทนุทกุแหง่ของบรษัิท
จัดการกองทนุรวมและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุ (ถา้ม)ี เป็นตน้  
(3) จ าหน่ายทรัพยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทนุรวมเพือ่รวบรวมเป็นเงนิสด เงนิฝากประเภทกระแสรายวนั เงนิฝาก
ประเภทออมทรัพย ์และต๋ัวสญัญาใชเ้งนิทีม่กี าหนดระยะเวลาใชเ้งนิคนืเมือ่ทวงถาม ใหเ้สร็จสิน้กอ่นวันเลกิกองทนุ
รวม  

22.2.2 กรณไีมท่ราบก าหนดการเลกิกองทนุลว่งหนา้  
22.2.2.1 กรณีหน่วยลงทนุชนดิอืน่นอกเหนือจากชนดิเพือ่การออม 

กรณีทีไ่มท่ราบก าหนดการเลกิกองทนุลว่งหนา้ ดังเชน่กรณีทีป่รากฏเหตตุามขอ้ 22.1.1 – 22.1.4 บรษัิทจัดการ
จะด าเนนิการดังนี ้ 
(1) ยตุกิารรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุตัง้แตว่นัท าการทีป่รากฏกรณีตามขอ้ 22.1.1 – 22.1.4  
(2) แจง้ใหผู้ถ้อืหนว่ยลงทนุทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน รวมทัง้แจง้
เป็นหนังสอืใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบดว้ย ทัง้นี้ ภายใน 3 วันท าการนับแตว่ันท าการทีป่รากฏกรณี
ตามขอ้ 22.1.1 – 22.1.4  
(3) จ าหน่ายหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทนุรวมภายใน 5 วันท าการนับแตว่ันท าการทีป่รากฏกรณี
ตามขอ้ 22.1.1 – 22.1.4 เพือ่รวบรวมเงนิเทา่ทีส่ามารถกระท าไดเ้พือ่ช าระคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทนุโดยอัตโนมัต ิ 



(4) ช าระคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุตามสดัสว่นจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้าม (3) ใหผู้ถ้อืหนว่ยลงทนุภายใน 10 วนัท า
การนับแตว่นัท าการทีป่รากฏกรณีตามขอ้ 22.1.1 – 22.1.4 และเมือ่ไดด้ าเนนิการช าระคา่ขายคนืหนว่ยลงทนุแลว้
จะถอืวา่เป็นการเลกิกองทนุรวม  
เมือ่ไดด้ าเนนิการตามวรรคหนึง่แลว้ หากมหีลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิคงเหลอือยูจ่ากการด าเนนิการตาม (3) ให ้
บรษัิทจัดการกองทนุรวมด าเนนิการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไขและวธิกีารช าระ
บัญชขีองกองทนุรวม  

22.2.2.2 กรณีหน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม 

กรณีทีก่องทนุปรากฏเหตตุอ้งเลกิกองทนุรวมตามขอ้ 22.1.1 – 22.1.4 บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังนี ้

(1) ยตุกิารรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคนืหนว่ยลงทนุตัง้แตว่นัท าการทีป่รากฏเหตตุามขอ้ 22.1.1 – 22.1.4 

(2) แจง้ใหผู้ถ้อืหนว่ยลงทนุทีม่ชีือ่ในทะเบยีนผูถ้อืหนว่ยลงทนุทราบโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนรวมทัง้แจง้เป็น
หนังสอืใหผู้ด้แูลผลประโยชนแ์ละแจง้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ผา่นระบบทีจ่ัดไวบ้นเว็บไซตข์องส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบดว้ย ทัง้นีภ้ายใน 3 วันท าการนับแตว่ันท าการทีป่รากฏเหตตุามขอ้ 22.1.1 – 22.1.4 
หรอืวธิอีืน่ใดทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิม่เตมิโดยมสีาระส าคัญอยา่งนอ้ย ดังนี ้

(ก) บรษัิทจดัการจะด าเนนิการโอนยา้ยการลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุไปยังกองทนุรวมเพือ่การออม/หน่วยลงทนุ
ชนดิเพือ่การออมทีม่นีโยบายการลงทนุหรอืความเสีย่งทีใ่กลเ้คยีงกับกองทนุตน้ทาง หรอืทีม่คีวามเสีย่งต ่าสดุ 
และ/หรอืกองทนุอืน่ใดทีส่ านักงาน และ/หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งจะประกาศเพิม่เตมิในอนาคต  

ทัง้นี้ ขึน้อยูกั่บดลุยพนิจิของผูจ้ัดการกองทนุและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแตล่ะขณะ โดยจะไมเ่รยีก
เก็บคา่ธรรมเนียมการขายหรอืรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

(ข) ในกรณีทีผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุประสงคจ์ะโอนยา้ยการลงทนุไปยังกองทนุรวมเพือ่การออม/หนว่ยลงทนุชนดิเพือ่
การออมอกีทอดหนึง่ ผูถ้อืหนว่ยลงทนุสามารถแจง้ตอ่บรษัิทจัดการเพือ่โอนยา้ยการลงทนุไปยังกองทนุรวมเพือ่
การออม / หนว่ยลงทนุชนดิเพือ่การออมอืน่ทีผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุก าหนด และผูถ้อืหนว่ยลงทนุจะไดร้ับยกเวน้
คา่ธรรมเนยีมการขายหรอืรับซือ้คนืหนว่ยลงทนุเมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขโดยครบถว้น ดังนี้ 

1. เป็นการโอนยา้ยตามค าสัง่ของผูถ้อืหนว่ยลงทนุเป็นครัง้แรกโดยโอนยา้ยไปยังกองทนุรวมเพือ่การออม/หน่วย
ลงทนุชนดิเพือ่การออมอืน่ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการกองทนุรวมเดยีวกัน 

2. เป็นการโอนยา้ยการลงทนุภายในระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยบรษัิทจดัการจะแจง้ระยะเวลาดังกลา่ว
ใหผู้ถ้อืหนว่ยลงทนุทราบผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ ซึง่บรษัิทจัดการจะค านงึถงึระยะเวลาทีผู่ถ้อืหนว่ย
ลงทนุจะสามารถด าเนนิการเพือ่แจง้โอนยา้ยการลงทนุไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(3) จ าหน่ายหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทนุรวมดังกลา่วภายใน 5 วนัท าการนับแตว่นัทีป่รากฏ
เหตตุามขอ้ 22.1.1 – 22.1.4  

(4) รวบรวมเงนิทีไ่ดจ้ากการด าเนนิการตามขอ้ (3) ภายใน 10 วันท าการนับแตว่นัทีเ่กดิเหตกุารณ์ตามขอ้ 22.1.1 
– 22.1.4  

(5) ด าเนนิการโอนยา้ยการลงทนุไปยังกองทนุรวมเพือ่การออม/หนว่ยลงทนุชนดิเพือ่การออมตามแนวทางที่
ก าหนดไวโ้ดยไมช่กัชา้ 

ทัง้นี้ เมือ่ไดด้ าเนนิการตามขา้งตน้แลว้ใหถ้อืวา่เป็นการเลกิกองทนุรวมนัน้ 



 
23. การช าระบญัชเีมือ่เลกิกองทนุ :  

เมือ่เลกิโครงการแลว้บรษัิทจดัการจะด าเนนิการดังตอ่ไปนี้ เวน้แตค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงาน จะ
พจิารณาแกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิประกาศ ก าหนด สัง่การเหน็ชอบ และ/หรอืผอ่นผัน เป็นอยา่งอืน่  
(1) บรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีารช าระบัญช ีโดยจะแตง่ตัง้ผูช้ าระบัญชทีีส่ านักงาน เหน็ชอบ เพือ่ด าเนนิการค านวณ 
รวบรวมทรัพยส์นิ จัดท าบัญช ีช าระหนี้สนิ จ าหนา่ยและแจกจ่ายทรัพยส์นิแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ รวมทัง้ ท าการ
อยา่งอืน่ตามแตจ่ าเป็นเพือ่ช าระบัญชขีองกองทนุใหเ้สร็จสิน้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด สัง่การ ผอ่นผนั และ/หรอืเหน็ชอบ  
(2) เมือ่ช าระคา่ใชจ้่าย คา่ธรรมเนยีม คา่ภาระตดิพัน เงนิคา่ตอบแทนในการช าระบัญช ีและหนี้สนิทัง้หมดของ
กองทนุเสร็จสิน้ ผูช้ าระบัญชจีะด าเนนิการเฉลีย่คนืเงนิใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ ตามมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิทา่ทีค่ง
เหลอือยูต่ามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทนุทีม่ชีือ่ปรากฏอยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหนว่ยลงทนุ ณ วันเลกิกองทนุรวม  
(3) ในกรณีทีเ่จา้หนีข้องกองทนุไมไ่ดย้ืน่ค าทวงหนีแ้กผู่ช้ าระบัญช ีหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุไมม่ารับเงนิหรอื
ทรัพยส์นิ หรอืไมย่ืน่เช็คตอ่ธนาคารเพือ่ใหใ้ชเ้งนิตามเช็คทีไ่ดร้ับเนื่องจากการแจกจ่ายทรัพยส์นิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วย
ลงทนุ ผูช้ าระบัญชจีะด าเนนิการวางเงนิตามจ านวนหนี้หรอืจ านวนเงนิตามเช็ค หรอืวางทรัพยส์นิอืน่ ซึง่ไดห้ักคา่
ฤชาธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกับการวางเงนิหรอืทรพัยส์นิดังกลา่วแลว้ รวมทัง้วางเงนิประกันคา่ฤชาธรรม
เนียมไว ้ณ ส านักงานวางทรพัยต์ามกฎหมาย กฎขอ้บังคับ และระเบยีบเกีย่วกับการวางทรัพย ์และจะแจง้เป็น
หนังสอืใหเ้จา้หนี ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ ซึง่มชีือ่ปรากฏในบัญชแีละเอกสารหลักฐานของกองทนุรวมทราบถงึการ
วางเงนิหรอืทรัพยส์นิดังกลา่วโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรับหรอืโดยวธิอีืน่ทีม่หีลกัฐานการตอบรับ อกีทัง้
ยังจะด าเนนิการใดๆ ตามความจ าเป็นเพือ่ใหส้ านักงาน เป็นผูม้สีทิธถิอนเงนิหรอืทรัพยส์นิทีว่างไว ้ซึง่เจา้หนี้หรอืผู ้
ถอืหน่วยลงทนุมไิดเ้รยีกเอาภายใน 10 ปี นับแตว่นัถัดจากวนัทีไ่ดร้ับ ค าบอกกลา่วการวางเงนิหรอืทรัพยส์นิใน
ฐานะทีเ่ป็นทรัพยส์นิคงคา้งของกองทนุรวม  
(4) ผูช้ าระบัญชจีะตอ้งช าระบัญชใีหเ้สร็จสิน้ภายใน 90 วันนับตัง้แตว่นัถัดจากวนัเลกิกองทนุรวม และเมือ่ช าระ
บัญชเีสร็จสิน้แลว้ ผูช้ าระบัญชจีะท าการยืน่ค าขอจดทะเบยีนเลกิกองทนุพรอ้มทัง้จัดสง่รายงานผลการช าระบัญชี

ตามแบบทีส่ านักงาน ประกาศก าหนด ภายใน 30 วันนับตัง้แตว่ันถัดจากวันช าระบัญชเีสร็จสิน้ เวน้แตใ่นกรณีทีผู่ ้
ถอืหน่วยลงทนุไมม่ารับเงนิหรอืทรัพยส์นิ หรอืไมย่ืน่เช็คแกธ่นาคารเพือ่ใหใ้ชเ้งนิตามเช็คทีไ่ดร้ับเนื่องจากการ
แจกจ่ายทรพัยส์นิใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ผูช้ าระบัญชสีามารถยืน่ค าขอจดทะเบยีนเลกิกองทนุรวมไดเ้มือ่พน้
ก าหนด 6 เดอืนนับตัง้แตว่ันถัดจากวันช าระบัญชเีสร็จสิน้ เวน้แตม่เีหตผุลจ าเป็นและสมควรโดยตอ้งไดร้ับความ
เห็นชอบจากส านักงาน ดว้ย และหากปรากฏวา่ยังมทีรัพยส์นิคงคา้งอยู ่ผูช้ าระบัญชจีะจดัการโอนทรัพยส์นิ
ดังกลา่วใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องส านักงาน  
 
โครงการจัดการกองทนุรวมทีผ่า่นการอนมุัตจิากส านักงาน หรอืผา่นการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แหง่
พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหนว่ยลงทนุกับ
บรษัิทจัดการกองทนุรวม ถอืเป็นสว่นหนึง่ของขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกับบรษัิทจัดการกองทนุรวม   

 


