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

สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  

ในการจัดการกองทุนบริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการด าเนินการดังต่อไปนี้  

(1) การบริหารกองทุนรวม  

(1.1) ยื่นค าขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนต่อส านักงาน 

ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก  

(1.2) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการท่ีได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด  

(1.3) น าเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆ และซื้อขาย จ าหน่ายส่ังโอน เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรโดยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย 

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. นโยบายการลงทุนของคณะกรรมการการ
ลงทุน และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการท่ีได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(1.4) ด าเนินการเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายแล้ว หรือยกเลิกหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน  

(1.5) ด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ตามวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(1.6) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดการส่ังซื้อ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไว้ในโครงการ  

(1.7) สงวนสิทธิที่จะเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามท่ีระบุไว้ในโครงการ  

(1.8) สงวนสิทธิท่ีจะรับช าระหนี้เพื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอ่ืนแทนการช าระหนี้ด้วยเงินโอนตามตราสารแห่งหนี้ตามท่ี

ระบุไว้ในโครงการ  

(1.9) สงวนสิทธิท่ีจะช าระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินได้ตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการท่ีสมาคมก าหนด  



(1.10) สงวนสิทธิท่ีจะละเว้นไม่ปฏิบัติตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้จัดการกองทุนมีเหตุ
อันสมควรเชื่อได้ว่ามติดังกล่าว ขัด ฝ่าฝืน กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของส านักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ

หน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย  

(1.11) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการท่ีกองทุนถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าท่ีจ าเป็น 

เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามแนวนโยบายท่ีคณะกรรมการการลงทุนเป็นผู้ก าหนด  

(1.12) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีจัดการกองทุนตามท่ีระบุไว้ในโครงการภายใต้
หัวข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ”  

(1.13) กระท านิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีอ านาจกระท าได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย  

(1.14) ปฏิบัติการอ่ืนๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

ภายใต้ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ท้ังนี้ จะต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท้ังท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต  

(1.15) ด าเนินการเลิกกองทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ  

(1.16) จัดให้มีการช าระบัญชี ตามท่ีระบุไว้ในโครงการภายใต้หัวข้อ “การช าระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืน

ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”  

(1.17) ปฏิบัติให้เป็นไปตามรายละเอียดโครงการ และตามกฎหมาย ก.ล.ต. โดยเคร่งครัด  

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุน  

(2.1) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามท่ีก าหนดไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บ

จากผู้ส่ัง ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”  

(2.2) ได้รับค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมและ

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”  

(3) การแต่งตั้งบุคคลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการจัดการกองทุน  

(3.1) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแล

ผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อ่ืน
แทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ในหัวข้อ “เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์” 

ท้ังนี้ โดยได้รับอนุญาตจากส านักงาน ก่อน  

(3.2) แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

ก าหนด  

(3.3) จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนท่ีมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศส านักงาน ว่าด้วยการให้ความ
เห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  

(3.4) แต่งตั้งผู้ช าระบัญชีกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ท้ังนี้โดยความเห็นชอบของส านักงานก่อน  

(3.5) แต่งตั้งและถอดถอนนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร  

(3.6) แต่งตั้งบุคคลใดๆ เพื่อมาปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่กองทุน ท้ังนี้ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร 

  



(4) การขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และงานทะเบียนหน่วยลงทุน  

(4.1) จัดให้มีใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน ค าส่ังซื้อหน่วยลงทุน หรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งมีลักษณะเป็นไปตามท่ี

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

(4.2) ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีระบุไว้ในโครงการภายใต้หัวข้อ “การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก”, 

“การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” และ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”  

(4.3) จัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีก าหนดในหัวข้อ “การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก” และ “การเสนอขาย
ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก”  

(4.4) จัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีจะรับซื้อคืนจากผู้ถือหน่วยตามส่วนในหัวข้อ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทุน” แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซื้อหรือขายคืนหน่วย

ลงทุนท่ีได้รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ “การช าระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน”  

(4.5) ยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน ซึ่งได้รับการจัดสรรแล้ว  

(4.6) ชดเชยราคาตามหัวข้อ “หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”  

(4.7) ปิดบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมิได้ท าการซื้อขายหน่วยลงทุนและไม่มีหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ 

“การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” คงเหลืออยู่ในบัญชี  

(5) การด าเนินการอื่นๆ  

(5.1) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน  

(5.2) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส านักงาน ประกาศก าหนด  

(5.3) จัดท ารายงานทุกรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทุนของรอบปีบัญชี และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือ

หน่วยลงทุนท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และส านักงาน ภายใน 3 เดือนนับแต่วันส้ินปีบัญชี หรือภายใน 4 
เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันส้ินปีบัญชี ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเลือกจัดท าและส่งรายงานตามข้อ (5.4) ตามปีปฏิทิน และ

บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้และจัดท าส าเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเผยแพร่รายงานทุกรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทุนของรอบปีบัญชี

ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ http://www.lhfund.co.th และ/หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีส านักงานประกาศก าหนด
เพิ่มเติมในอนาคต และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบ

ล่วงหน้า  

(5.4) จัดท ารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทินเพื่อแสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทุนของรอบ

ระยะเวลา 6 เดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและ

ส านักงาน ภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากส้ินรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว หรือเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และ
บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้และจัดท าส าเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ ในกรณี
ท่ีบริษัทจัดการเลือกจัดท าและส่งรายงานดังกล่าวตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดท าและส่ง

รายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังส าหรับปีบัญชีนั้น  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเผยแพร่รายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทินเพื่อแสดง
ข้อมูลเก่ียวกับกองทุนของรอบระยะเวลา 6 เดือนนั้น บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ http://www.lhfund.co.th และ/

หรือช่องทางอื่นใดท่ีส านักงานประกาศก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า  



(5.5) จัดท าหนังสือชี้ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทุน ณ วันส้ินปีบัญชีและส่งให้แก่ส านักงาน 
ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันส้ินปีบัญชีนั้น  

(5.6) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจ านวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไข
เพิ่มเติมจ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนให้แก่ส านักงาน ทราบภายใน 5 วันท าการนับแต่

วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนั้น  

(5.7) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สิน เป็นกองทุนต่อส านักงาน โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตรา
ท่ีส านักงาน ก าหนดในกรณีท่ีหลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกท าลาย  

(5.8) จัดท ารายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็นรายวัน และจัดให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายในทุกส้ินวันท าการนั้น  

(5.9) จัดท ารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกส้ินวันท าการ
นั้น  

(5.10) จัดท ารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีส านักงาน ก าหนด 

ในกรณีท่ีมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส านักงาน ก าหนด และจัดส่ง
ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันถัดจากวันท่ีได้มาซึ่งหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินนั้นมีมูลค่าเกิน

อัตราท่ีก าหนด  

(5.11) จัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นๆ ขายคืนหน่วย

ลงทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ “การรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุน”  

(5.12) ก าหนดราคาท่ีเป็นธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุน ด้วยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

เพื่อใช้ในการค านวณทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการสามารถแสดงให้เห็นได้ว่า วิธีการค านวณมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะท่ี

ค านวณมูลค่า  

(5.13) ดูแลติดตาม และรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงการด าเนินการฟ้องร้อง บังคับคดี หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม

ทดแทนความเสียหาย ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(5.14) ขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ในการด าเนินการรับช าระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอ่ืน  

(5.15) จัดท าบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนไว้โดยถูกต้องครบถ้วน  

(5.16) จัดท าและจัดส่งรายงานตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

(5.17) ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อ “วิธีการค านวณ 

ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์ 

และวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง”  

(5.18) ส่ังผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์ตลอดจนช าระราคาค่า

หลักทรัพย์ และเบิกจ่ายเงินของกองทุนส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของกองทุน ตามหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุน”  

(5.19) หน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีส านักงาน ก าหนด 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าท่ีปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าส่ังท่ีออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีข้อก าหนดใน

ข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าส่ังดังกล่าว หาก



บริษัทจัดการกองทุนได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าส่ังนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว  

เงือ่นไขการเปล่ียนบริษัทจัดการ :  

กองทุนรวมอาจเปลี่ยนบริษัทจัดการได้เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ และเมื่อได้รับการอนุมัติ หรือเห็นชอบจาก

ส านักงาน  

(1) เมื่อส้ินสุดระยะเวลา และ/หรือเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในโครงการ  

(2) ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การด าเนินงาน การบริหารจัดการกองทุนหรือมีการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีอ่ืนใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการไม่ประสงค์ท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับหน้าท่ีในการจัดการกองทุนต่อไป ท้ังนี้บริษัทจัดการจะต้องแจ้งต่อผู้ถือหน่วย

ลงทุนล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ประสงค์จะรับหน้าท่ีต่อไป(ลาออก) โดยท่ีประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง
ด าเนินการจัดหาบริษัทจัดการรายใหม่ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านักงาน และได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน เพื่อท าหน้าท่ีจัดการกองทุน

ตามท่ีระบุไว้ในโครงการแทนบริษัทจัดการภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากบริษัทจัดการ  

ในการเปลี่ยนตัวบริษัทจัดการหากเป็นกรณีท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก็ให้ด าเนินการ
ขอความเห็นชอบดังกล่าวก่อน โดยบริษัทจัดการจะปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่ 

อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีท่ีบริษัทจัดการได้ท าการบอกกล่าวการลาออกจากการเป็นบริษัทจัดการตามข้อ (2) ข้างต้นนี้
จนครบถ้วน แต่กองทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือคณะกรรมการลงทุนไม่สามารถจัดหาบริษัทจัดการกองทุน

รวมอ่ืนใดมารับหน้าท่ีได้ภายใน 180 วันนับแต่วันท่ีบริษัทจัดการได้ท าการบอกกล่าว บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเลิก
โครงการ โดยถือว่าการด าเนินการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว  

ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าส่ังของส านักงาน หรือโดยเหตุอ่ืนใดตามพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องด าเนินการตามท่ีจ าเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการ

กองทุนรวมรายใหม่เข้าท าหน้าท่ีต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวม
รายใหม่  

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  

ท่ีอยู่ : อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ช้ัน 17 ฝ่ังปีกเหนือ (North Wing)  

เลขท่ี 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310  

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

สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  

(1) สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์  

(1.1) ได้รับค่าตอบแทนจากการท าหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามท่ีก าหนดไว้  

(1.2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้ง ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว ท้ังนี้ โดยได้รับ ความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์  

(2.1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ และประกาศส านักงาน ท่ีออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว หรือประกาศและค าส่ังต่างๆ ท้ังท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ท่ีก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของบริษัทจัดการโดยเคร่งครัด  



(2.2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแล
ผลประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้าอ่ืนจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน พร้อมท้ังดูแลให้การเบิกจ่ายของกองทุน

เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการ โดยต้องเก็บรักษาหรือฝากไว้อย่างปลอดภัยท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือบริษัทศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือธนาคารแห่งประเทศไทย เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตหรือตกลงเป็นอย่าง

อ่ืน ท้ังนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สิน ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทจัดการ รับเงินต่างๆ ท่ี

กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั้งและด าเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื้อหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบ้ียจาก
หลักทรัพย์ เงินได้จากการจ าหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์ และเงินอ่ืนใดของกองทุนและน าเข้าไว้ในบัญชีเงินฝาก และ/

หรือ บัญชีทรัพย์สินของกองทุน  

(2.3) จัดให้มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จ าหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุน

ตลอดจนรับช าระหรือช าระราคาค่าหลักทรัพย์ดังกล่าว ตามค าส่ังของบริษัทจัดการเมื่อเห็นว่าหลักฐานถูกต้องแล้ว  
(2.4) รับรองความถูกต้องในจ านวนหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มขึ้นจากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือ

หน่วยลงทุน ตามจ านวนเงินท่ีบริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีส่ังซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนและจ านวนหน่วยลงทุนท่ีถูก

ยกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนตามค าส่ังของบริษัทจัดการ  

(2.5) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการท่ีบริษัทจัดการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือ

หน่วยลงทุนท่ีได้มีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเนื่องจากมีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถ จ าหน่าย จ่าย โอน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน ของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล  

(2.6) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการท่ีบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซื้อหรือ

ค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับค าส่ังซื้อหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน หากเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นท า
ให้ไม่สามารถ จ าหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถค านวณ

มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุน  

(2.7) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในกรณีท่ีบริษัทจัดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์ สิน
อ่ืนแทนเงิน ในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุน

ท่ีส่ังขายคืนหน่วยลงทุนตกลงท่ีจะรับช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน ท้ังนี้ ตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมก าหนด  

(2.8) ให้ความเห็นชอบราคาท่ีเป็นธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนในกรณีท่ีบริษัทจัดการสามารถแสดง

ให้เห็นว่าการค านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์
ในขณะค านวณมูลค่าดังกล่าว  

(2.9) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับช าระหนี้เพื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่หลักประกันแทนการช าระ

หนี้ด้วยเงินโอนตามตราสารแห่งหนี้  

(2.10) ให้ความเห็นเก่ียวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการ เพื่อประกอบกับข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจัดการเป็นผู้จัดหา

ในการจัดท ารายงานดังนี้  

1) รายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัด

จากวันส้ินรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว  

2) รายงานทุกรอบปีบัญชี โดยส่งให้บริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วันส้ินปีบัญชีนั้น  

(2.11) รับรองความถูกต้องในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืน และราคาขายหน่วย

ลงทุนของกองทุน และการค านวณหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มขึ้นจากการออกหน่วยลงทุนให้ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน และจ านวน
หน่วยลงทุนท่ีลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ท่ีบริษัทจัดการได้ค านวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแล

ผลประโยชน์รับรอง เมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว  

(2.12) จ่ายเงินจากบัญชีของกองทุนในเวลาท่ีก าหนดตามค าส่ังของบริษัทจัดการ  



(2.13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น รับเงินปันผล และรับ
ดอกเบ้ีย การจองหุ้นเพิ่มทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น และการเปลี่ยนแปลงอ่ืนใดท่ีมีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์

ของกองทุนโดยทันทีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์  

(2.14) จัดท ารายงาน และบัญชี ดังต่อไปนี้ และส่งให้แก่บริษัทจัดการ  

1) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการด าเนินการตามค าส่ังของบริษัทจัดการเก่ียวกับการรับและจ าหน่าย

หลักทรัพย์ การรับเงินปันผล ดอกเบ้ีย และอ่ืนๆ  

2) จัดท าบัญชี และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว้  

3) จัดท าบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน และรับรองความถูกต้อง  

4) จัดท างบกระทบยอดส าหรับบัญชีเงินฝากของกองทุนที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ดูแลผลประโยชน์  

5) จัดท ารายงานเก่ียวกับเงินโอน และรายละเอียดการค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วย
ลงทุนของกองทุน  

(2.15) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีท่ีบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลัก 

ทรัพย์ รวมท้ังประกาศหลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับอ่ืนใดท่ีออกโดยอาศัยอ านาจของกฎหมายดังกล่าวจนก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อกองทุน  

(2.16) จัดท ารายงานเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีบริษัทจัดการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการจน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ีตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว  

(2.17) ดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนตามท่ีเห็นสมควร ท้ังนี้จะต้องไม่เข้ามามีอ านาจ
ต่อการตัดสินใจและการด าเนินงานของบริษัทจัดการ  

(2.18) ด าเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าท่ีของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจัดการ ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังปวง หรือเมื่อได้รับค าส่ังจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส าหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้
เรียกร้องจากทรัพย์สินของกองทุนรวม  

(2.19) ในกรณีท่ีมีการเลิกโครงการ หน้าท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์จะส้ินสุดเมื่อผู้ช าระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาท่ีการช าระบัญชียังไม่ส้ินสุดผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับฝากทรัพย์สิน
ของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน  

(2.20) ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าท่ีลงไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ดูแลผลประโยชน์นั้นต้องท าหน้าท่ีผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สิน และเอกสารหลักฐานท้ังหมดของกองทุน

นั้น ตลอดจนการด าเนินการอ่ืนใดท่ีจ าเป็นเพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารท้ังหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่

ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จส้ินและผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถท าหน้าท่ีได้ทันที เว้นแต่บริษัทจัดการ
หรือผู้มีอ านาจตามกฎหมายจะมีค าส่ังเป็นอย่างอ่ืน  

(2.21) แจ้งการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดท ารายงานในเรื่องดังกล่าวพร้อมท้ังแสดง
เหตุผล และหลักฐานท่ีได้ให้ความเห็นชอบหรือท่ีได้ให้การรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน

การชดเชยราคาจากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน  

(2.22) ท าการรับรองในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องอันมีสาเหตุเนื่องจากจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ 
เช่น จากราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง  

(2.23) รับรองข้อมูลการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง รวมถึงการชดเชยราคากรณีค านวณหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง  



(2.24) กรณีการช าระบัญชีกองทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์จะด าเนินการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สิน
คงเหลือท่ีผู้ช าระบัญชีระบุ รวมถึงการรับฝากทรัพย์สินจนกว่าการช าระบัญชีจะเสร็จส้ิน  

(2.25) จดทะเบียนทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ท่ีต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน หรือผู้ออกหลักทรัพย์แล้วแต่กรณี  

(2.26) จัดท าบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนท่ีรับฝากไว้ รวมท้ังจัดท าบัญชีแสดงการรับจ่าย

ของกองทุนด้วย  

(2.27) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงาน ประกาศไว้โดยเคร่งครัด  

(2.28) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ท้ังนี้ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของส านักงาน หรือ ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าท่ีดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือ

หน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าท่ีด าเนินการตามท่ีจ าเป็น

เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อใน
หนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของส่ิงท่ีส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลง

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์กระท าการ งดเว้นกระท าการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าท่ี ในการดูแลรักษาประโยชน์ของ  

ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ท้ังปวงได ้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระท าการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการ
กระท านั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อ่ืน เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนใน

การท าหน้าท่ีเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการด าเนินการในลักษณะท่ีเป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน 

ในกรณีท่ีการด าเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมติ ให้

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ านาจด าเนินการตามท่ีจ าเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้  

เงื่อนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อเกิดกรณีใดกรณี
หนึ่งหรือท้ังหมดดังต่อไปนี้ ท้ังนี้ โดยได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  

(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าว

ให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 90 วัน  

(2) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้ตกลง

ไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่ง
ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน  

(3) ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจัดการโครงการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอ่ืนใดในส่วน
ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานของกองทุนรวมอันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงท่ีจะ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือประกาศดังกล่าว ท้ังนี้เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าท่ีแก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับ

หน้าท่ีดังกล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัท
จัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน  



(4) ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนให้ความเห็นชอบมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่ง
ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์โดย

บริษัทจัดการจะบอกกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน  

(5) ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัติ

ของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะด าเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขคุณสมบัติให้

ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการทราบเหตุดังกล่าว และจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้ส านักงานทราบภายใน 
3 วันท าการนับแต่วันที่ได้แก้ไขเสร็จส้ิน  

ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้ท าการแก้ไขคุณสมบัติให้ถูกต้องภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการ
จะด าเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีครบ

ก าหนดเวลาดังกล่าว และเมื่อได้รับอนุญาตจากส านักงานแล้วบริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทน
โดยพลัน ท้ังนี้เว้นแต่ส านักงานมีค าส่ังเป็นอย่างอ่ืน  

(6) ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์น าข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดการกองทุนรวม หรือข้อมูลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องไปเปิดเผย 

หรือใช้ในทางท่ีก่อหรืออาจก่อความเสียหายต่อกองทุนรวมหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัท

จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ท้ังนี้การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 15 วัน  

กรณีท่ีมีเหตุต้องเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมท าให้การเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ส้ินสุดลง ให้ผู้ดูแล

ผลประโยชน์จัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานท้ังหมดของกองทุนรวมให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หรือ
ตามค าส่ังของบริษัทจัดการหรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการด าเนินการอ่ืนใดท่ีจ าเป็นเพื่อให้การ

โอนทรัพย์สินและเอกสารท้ังหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์
ส้ินสุดลง  

ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระท าการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีไม่เข้า

ข้อยกเว้นให้กระท าได้ หากเป็นกรณีท่ีมีนัยส าคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอ านาจ
บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้  

สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :  

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 17 ฝ่ังปีกเหนือ (North Wing) 

เลขท่ี 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310  

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

3. ผู้สอบบัญชี :  

ชื่อ : นาย อนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล  

ท่ีอยู่ : บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด  

เลขท่ี 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  

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

หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้

ส านักงานคณะกรรมการกลต.ทราบ  

 

ชื่อ : นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล  

ท่ีอยู่ : บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด  

เลขท่ี 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  



เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  

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

หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ส านักงานคณะกรรมการกลต.ทราบ  

 

ชื่อ : นาย สาธิต เกียรติกังวาฬไกล 

ท่ีอยู ่: บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด  

เลขท่ี 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  

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

หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้

ส านักงานคณะกรรมการกลต.ทราบ  

 

ชื่อ : นาย ประสิทธิพร เกษามา 

ท่ีอยู ่: บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด  

เลขท่ี 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  

เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  

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

หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้

ส านักงานคณะกรรมการกลต.ทราบ  

 

สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  

(1) สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนจากการท าหน้าท่ีผู้สอบบัญชี  

(2) ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  

(3) แสดงความเห็นต่องบการเงินจากผลการตรวจสอบโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไป  

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด  

ท่ีอยู่ : เลขท่ี 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ช้ัน 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

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

5. ผู้จัดจ าหน่าย :  

ชื่อ :  

ท่ีอยู่ :  

สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  



6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :  

ชื่อ : ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)  

ท่ีอยู่ : เลขท่ี 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้  

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศัพท ์(02)359-0000 ต่อ 4701 - 8 และสาขาต่างๆ ท่ัวประเทศ  

 

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)  

ท่ีอยู่ : เลขท่ี 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ช้ัน M ถนนสาทรใต้  

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

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

 

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับแต่งตั้ง (ถ้ามี) 

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนให้ส านักงาน

ทราบทุกครั้ง ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดังกล่าว
อาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีส านักงานได้ให้ความเห็นชอบเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีได้รับการแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ก่อนแล้ว  

สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  

(1) สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

(1.1) ได้รับค่าธรรมเนียม ตามท่ีระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

(1.2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการ

ขายหรือรับซื้อคืน  

(2) หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  

(2.1) ให้จัดวางเอกสารเผยแพร่ ณ ส านักงานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเก่ียวกับ
กองทุน รวมท้ังด าเนินการด้วยความร่วมมือของบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 

ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมท้ังข้อมูลและเอกสารอันจ าเป็น  

(2.2) แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญท่ีผู้ลงทุนควรทราบ ใบค าขอเปิดบัญชีกองทุน ใบค าส่ังซื้อหน่วย
ลงทุน ใบค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่าย หรือเอกสารอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้องกับกองทุน  

(2.3) รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารท่ีใช้ในการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนและ
เอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง  

(2.4) ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาทิ บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ ว่าตรงกับชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

ในการท าธุรกรรมกับกองทุน  

(2.5) รับช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ท้ังนี้ ตามเงื่อนไขท่ีระบุ
ในโครงการ  



(2.6) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/
ใบก ากับภาษี และเอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง  

(2.7) คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อท่ีไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการ

กองทุนรวม  

(2.8) ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการแจ้งหรือติดต่อกับผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องแจ้งหรือติดต่อเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อมีเหตุ

จ าเป็นอื่นใด  

(2.9) ท าการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับหน้าท่ีดังกล่าวข้างต้น  

(2.10) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตลอดจนหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่าง
เคร่งครัด  

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

ชื่อ :  

ท่ีอยู่ :  

สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  

8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายท่ีไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) :  

ชื่อ :  

ท่ีอยู่ :  

สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  

 

9. ท่ีปรึกษา :  

9.1. ท่ีปรึกษาการลงทุน :  

ชื่อ :  

ท่ีอยู่ :  

สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  

หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการแต่งตั้งท่ีปรึกษาการลงทุนในภายหลัง โดยไม่ถือ
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยท่ีปรึกษาการลงทุนดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป  

9.2.ท่ีปรึกษากองทุน :  

สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  

หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :  



บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการแต่งตั้งบุคคล คณะบุคคล และ/หรือนิติบุคคลเพื่อ
เป็นท่ีปรึกษากองทุนในภายหลัง โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ท้ังนี้ ท่ีปรึกษากองทุนท่ีบริษัทจัดการจะ

แต่งตั้งขึ้นดังกล่าวจะไม่มีอ านาจควบคุมการด าเนินการของบริษัทจัดการแต่อย่างใด  

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  

ไม่มี 

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ชื่อ :  

ท่ีอยู่ :  

สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :  

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ :  

13. สิทธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  

ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดท่ีระบุไว้ในโครงการ หัวข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”  

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :  

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล  

ท้ังนี้ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน  

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีบริษัทจัดการก าหนด  

13.4. ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้  

(1) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(2) การโอนหน่วยลงทุนตามค าส่ังศาล หรือโดยผลของกฎหมาย  

(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ ท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้  

ท้ังนี้ การโอนหน่วยลงทุนต้องไม่ท าให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจ ากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุน

รวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก  

13.5. สิทธิในการลงมติเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :  

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการจะต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของโครงการ

จัดการกองทุนรวม  



ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้
แล้วท้ังหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ท่ีเป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน 

(Omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนท่ีเกินกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด  

ท้ังนี้ในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ บริษัทจัดการจะ

ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนโครงการ  

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีจะได้รับเงินคืน และ/หรือ ได้รับทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน เมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดย
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการช าระบัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีก าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน  

13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :  

13.7.1 สิทธิในการจ าน าหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าน าได้ตามกฎหมาย  

13.7.2 สิทธิในการได้รับช าระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับช าระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน แทนเงินได้ ในกรณีท่ี
กองทุนไม่สามารถช าระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามท่ีก าหนดในเรื่อง “การช าระค่ารับซื้อคืน

หน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน”  

13.7.3 สิทธิในการเปล่ียนแปลงข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลท่ีได้แจ้งไว้เมื่อเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อเปิดบัญชี
กองทุน ต้องกรอกใบค าขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหน่วย และยื่นให้แก่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนเพื่อแก้ไขข้อมูล โดยผู้

ถือหน่วยลงทุนต้องยื่นเอกสารประกอบ (ถ้ามี) เพื่อให้นายทะเบียนด าเนินการแก้ไขข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

หรือบัญชีกองทุนต่อไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมท่ีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในใบค าขอ
แก้ไขข้อมูลผู้ถือหน่วย  

13.7.4 สิทธิในการได้รับประโยชน์ต่างๆ ท่ีกองทุนจัดไว้ให้ส าหรับผู้ถือหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการได้รับข้อมูลเก่ียวกับกองทุน เช่น รายงานประจ าปี รายงานทุกรอบ 6 เดือน  

13.8. อื่น ๆ :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจ ากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนท่ียังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ 

การท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ 

ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับท่ีจะผูกพันตามข้อก าหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ี

ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วน
ของทุนของกองทุนรวมท่ีตนถือ ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือ

การคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย  

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 

- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 



14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund book) หรือรูปแบบอ่ืนท่ีส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.อนุญาต หรือเห็นชอบได้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ ณ ท่ี
ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

โครงการจัดการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนท า

การบันทึกชื่อผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดใน “ใบค าขอเปิด
บัญชีกองทุน” และ “ใบค าส่ังซื้อหน่วยลงทุน” เมื่อผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนได้ช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว  

ในกรณีท่ีมีผู้ถือหน่วยลงทุน 2 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้น เป็นผู้ใช้

สิทธิในฐานะผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน  

14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี” ทุกครั้งท่ีมีการส่ังซื้อ
หรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันจ านวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิ

ในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันท าการนับแต่วันท าการถัดจากวันท่ีปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 7 วันท าการนับแต่วันถัดจากวันค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย

ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในช่วงการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก อนึ่งเอกสาร

หลักฐานต่างๆ จะจดัส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้มอบให้แล้วแต่กรณี  

14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

1) หากผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ขอรับเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในรูปแบบสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน

หน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ตามท่ีบริษัทจัดการก าหนด) จะออกสมุดบัญชีแสดง

สิทธิในหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนภายในวันเดียวกันกับท่ีได้รับค าขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือค าส่ังซื้อ
หน่วยลงทุน และผู้ส่ังซื้อได้ช าระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว  

2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื่อผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้รับการจัดสรร

หน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว  

3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีท่ีจะต้องน าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มาให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน (ตามท่ีบริษัทจัดการก าหนด) บันทึกรายการซื้อขายหน่วยลงทุนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วย

ลงทุนสามารถน าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน มาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั้งแต่วันท าการถัดจากวันท า
รายการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือตามท่ีบริษัทจัดการก าหนด โดยรายการท่ีปรากฎในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

จะถือว่าถูกต้อง เมื่อรายการดังกล่าวตรงกันกับข้อมูลท่ีบันทึกไว้ในระบบนายทะเบียนหน่วยลงทุน  

อย่างไรก็ตาม หากสมุดบัญชีแสดงสิทธิไม่ได้ถูกบันทึกให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอาข้อมูลท่ีบันทึกไว้ในระบบนายทะเบียน

หน่วยลงทุนเป็นรายการท่ีเป็นปัจจุบัน และถูกต้อง  

4) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด และเงื่อนไขท่ีเก่ียวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
ตามท่ีบริษัทจัดการก าหนด  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
เป็นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนภายหลังได้หรือไม่ก็ได้ โดยให้เป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะด าเนินการให้มีการออกและจัดส่ง “รายงานการถือหน่วยลงทุน” ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมี

ชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันท าการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ทางไปรษณีย์ 
หรือทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีไม่ได้มีการจัดส่งรายงาน

การถือหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็น
ปัจจุบันแทนรายงานการถือหน่วยลงทุนได้  



นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นรายการท่ีเป็นปัจจุบันและถูกต้อง  

ในกรณีท่ีบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็น
เวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ

ล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการกองทุนรวมเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลงวัน เวลาท าการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และวิธีปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก

ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ท้ังนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยในรูปแบบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย

ลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือรูปแบบอ่ืนใดท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมใน
อนาคต เพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่านั้น ตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิ ใน

หน่วยลงทุนในอนาคตได้ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และบริษัทจัดการจะปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 5 วันท าการ ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือสถานท่ีติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อ

คืนหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดท าหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

สามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอ่ืนได้ 

ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนจ าเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดท าใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน  

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการจะประกาศการ
จ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล และอัตราปันผลของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล

โดยไม่ชักช้า ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้ 

1. ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่งฉบับ หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพิจารณาผ่อนผันหรือ
ส่ังให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น 

2. ปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานท่ีติดต่อ

ทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนท่ีใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน 

3. ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผล และผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการร้อง

ขอ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล ด้วยวิธีการท่ี
ต่างกันส าหรับหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลท่ีขายในช่วงเวลาท่ีต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบ

จากส านักงาน ก.ล.ต. ก่อนด าเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจ านวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่น าเงินปันผลจ านวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอ่ืนใด นอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วย

ลงทุนของกองทุนเปิดนั้น  

ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณี
ท่ีได้รับยกเว้น ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนใน

กองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะจัดท าบัญชีและแยกเงินท่ีไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออก



จากบัญชีและทรัพย์สินของกองทุนรวม และไม่น าเงินดังกล่าวมารวมค านวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะ
ส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน 

ข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผล 

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่

เป็นกรณีท่ีได้รับยกเว้น ท้ังนี้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจ ากัดการถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการ 

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดท าบัญชีและแยกเงินท่ีไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สินของ

กองทุนรวม และไม่น าเงินดังกล่าวมารวมค านวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็น
รายได้ของแผ่นดิน 

16. วิธีการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ

ทรัพย์สินอ่ืนแทน บริษัทจัดการจะก าหนดขั้นตอนการด าเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงานก่อน 
และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั้นตอนที่ก าหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน  

การช าระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะช าระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏ
ชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาท่ีก าหนด เท่านั้น  

17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้  

(1) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน  

(2) การโอนหน่วยลงทุนตามค าส่ังศาล หรือโดยผลของกฎหมาย  

(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ ท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้  

ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ใน
กรณี ดังนี้  

(1) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจ ากัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการ  

(2) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมท่ีเสนอขายต่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะท าให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามท่ีก าหนดในโครงการจัดการกองทุน

รวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก  

(3) การโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  

วิธีการโอนหน่วยลงทุน  

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุน จะต้องด าเนินการดังต่อไปนี้  

(1) กรอกแบบค าขอโอนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนก าหนด พร้อมท้ังลงลายมือชื่อผู้
โอนและผู้รับโอน และยื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมเอกสารท่ีก าหนดแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ี

ผู้รับโอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องด าเนินการขอเปิดบัญชีกองทุนตามวิธีการท่ีก าหนดไว้ใน
โครงการก่อน แล้วผู้โอนจึงท าการโอนหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนได้  



(2) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไว้ในหัวข้อเรื่อง “ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ส่ังซื้อ
หรือผู้ถือหน่วยลงทุน”  

(3) หลังจากท่ีได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน 

และใบก ากับภาษี พร้อมส าเนาค าขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน  

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้โอนและ
ผู้รับโอนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับค าขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์ 

ท้ังนี้ ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามหัวข้อ เรื่อง “สิทธิประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุน” ได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

เรียบร้อยแล้ว  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอ านาจปฏิเสธการแสดงชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทุนไม่
เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์ท่ีออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าท่ีจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ท่ีออกตามมาตรา 125(5) แห่ง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการช าระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน รวมท้ังการให้สิทธิหรือการจ ากัด
สิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระท าตามข้อก าหนดในข้อ

ผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีแล้ว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ใน

กรณีดังนี้ 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เก่ียวกับข้อจ ากัดการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการ 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมท่ีเสนอขายต่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย หรือกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน

สถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะท าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดใน

โครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  

18. ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน :  

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้ว

ท้ังหมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์

เก่ียวกับข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการ  

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนหรือส านักงาน ก.ล.ต. หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ี
เก่ียวข้อง จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ จะด าเนินการ

ดังนี้ 

1. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการอาจขอให้ส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแทนการขอ

มติผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ท้ังนี้ ส านักงาน ก.ล.ต. อาจก าหนดเงื่อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการแก้ไข

โครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้ 

(1) การเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดเก่ียวกับการขายและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

(2) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ท าให้สิทธิท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง 

(3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนท่ีสอดคล้องกับนโยบายการลงทุน 

(4) การค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน แล้วแต่กรณี ตามข้อ 16 ซึ่งได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน ก.ล.ต. 



(5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4) 

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ท าให้ผลตอบแทน

และความเส่ียงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง 

2. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยขอความเห็นชอบต่อส านักงาน ก.ล.ต. นอกเหนือจากข้อ 4. ให้บริษัทจัดการยื่นค า

ขอเป็นหนังสือพร้อมท้ังเอกสารหลักฐานประกอบค าขอท่ีถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือส าหรับประชาชน และช าระ

ค่าธรรมเนียมต่อส านักงาน ก.ล.ต. เมื่อส านักงาน ก.ล.ต. ได้รับค าขอพร้อมท้ังเอกสารหลักฐานประกอบค าขอท่ีถูกต้อง
ครบถ้วนตามคู่มือส าหรับประชาชนแล้ว ท้ังนี้ อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และ
การยื่นค าขอต่าง ๆ เมื่อส านักงานได้รับค าขอและเอกสารหลักฐานท่ีถูกต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่งแล้ว ส านักงานจะ

ด าเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 

การช าระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง มิให้บริษัทจัดการเรียกเก็บจากกองทุนรวม 

3. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจาน

วนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการส่งเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการขอมติและการนับมติไปยัง
ผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น 

ท้ังนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการในเรื่องท่ีกระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญต้องได้รับ
มติพิเศษ โดยก าหนดเรื่องท่ีมีนัยส าคัญให้รวมถึง 

(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมท่ีท าให้ผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวม

เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ 

(2) การช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน 

(3) การควบรวมกองทุนรวมระหว่างกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุน ความเส่ียงและระดับความเส่ียงของการลงทุน 
(risk spectrum) แตกต่างกัน 

(4) การรับช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นแทนเงิน 

(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามท่ี

ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ 

(6) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกัน ผู้ประกัน สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ประกัน หรือการแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ 

สิทธิในการลงมติกรณีกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) มิให้
กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางไม่สามารถด าเนินการเพื่อขอมติได้ 

เนื่องจากติดข้อจ ากัดห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจาก

ส านักงาน ก.ล.ต. ได้หากได้รับมติเกินก่ึงหนึ่งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนท่ีเหลือยกเว้นกรณี
กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุน

ปลายทางได้สูงสุดไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 

บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือ

ข้อก าหนดอื่นในท านองเดียวกัน ให้กระท าได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลซึ่งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น 

(2) การแก้ไขเพิ่มเติมท่ีต้องด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 

ตลอดจนประกาศ กฎ และค าส่ังท่ีออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว 

(3) การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอ่ืนของบุคคลให้ถูกต้อง 

(4) การแก้ไขเพิ่มเติมท่ีไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ท าให้ผลตอบแทนและความเส่ียงของ
กองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังปวง 

4. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าสานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใน

เรื่องดังกล่าว 

(1) การแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นในกรณีดังนี้ 



(ก) การลดมูลค่าขั้นต่ าในการซื้อหน่วยลงทุน 

(ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

(ค) การเพิ่มจ านวนผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

(ง) การเพิ่มความถี่ของการส่งค าส่ังซื้อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซึ่งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุน

รวมอย่างมีนัยส าคัญ 

(จ) การลดเวลาส่งค าส่ังซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดให้ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 

(2) การแก้ไขเพิ่มเติมท่ีต้องด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 

ตลอดจนประกาศ กฎ และค าส่ังท่ีออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว 

(3) การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอ่ืนของบุคคลให้ถูกต้อง 

(4) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อได้รับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. 

(5) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 15.5 (3) 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อก าหนดใน

ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ท้ังนี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามท่ีกาหนดไว้
ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ.2535 

การด าเนินการใดท่ีโครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัท

จัดการกองทุนรวมได้ด าเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนท้ัง

ปวงเห็นชอบให้ด าเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ 

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีให้ด าเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้น

เสียไปในกรณีท่ีเป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องท่ีกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ ต้อง
ได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนหน่วย

ลงทุนท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุน
ท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบ่ง

ชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการขอมติผู้ถือ

หน่วยลงทุนที่ก าหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามท่ีก าหนดในประกาศ
นี้แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีได้รับผลกระทบ แล้วแต่

กรณี 

(2) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(3) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ
ของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี  

20. วิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพัน :  

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันท่ีเป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระส าคัญท่ีเป็นไป
ตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ท่ีออกโดย

อาศัยอ านาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องท่ีกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือ

หน่วยลงทุน ท้ังนี้ เรื่องท่ีกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ ให้รวมถึง 

(ก) ข้อก าหนดเก่ียวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ข) ข้อก าหนดเก่ียวกับการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามข้อ 6 ของประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทน. 19/2554 

(ค) ข้อก าหนดเก่ียวกับการรับช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น  



(ง) ข้อก าหนดเก่ียวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทน. 19/2554 กรณีกองทุน
รวมมีประกัน และข้อก าหนดเก่ียวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสีย

ผลประโยชน์ 

(จ) เรื่องท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่
ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระส าคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีแก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับ

มติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน แล้วแต่กรณี หรือ 

(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจ าเป็นหรือสมควร และไม่
กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใดต้องกระท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท

จัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมท้ังประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อ
ผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ท่ีท าการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ 

รวมท้ังจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมท้ังเหตุผลและความจ าเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่ง
รายงานประจ าปีของกองทุนรวม  

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ม ี 

21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการท่ัวไป 

และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการท่ัวไป และการฝ่าฝืน

หรือการไม่ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดย
ไม่ชักช้า โดยในกรณีท่ีเกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการและผู้ลงทุน บริษัทจัดการยินยอมให้น าข้อพิพาทเข้าสู่การ

พิจารณาของอนุญาโตตุลาการ  

22. การเลิกกองทุนรวม :  

22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :  

ให้กองทุนรวมด าเนินการเลิกกองทุนรวมเปิดเมื่อปรากฏกรณีดังต่อไปนี้ 

22.1.1  หากปรากฎว่ากองทุนมีจ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันท าการใด 

22.1.2  หากปรากฎว่ามีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ แต่ไม่รวมถึงกรณีท่ีเป็นการขาย

คืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมดัชนี  และกองทุน

รวมอีทีเอฟ 

1 มีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด 

2 มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 5 วันท าการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกัน คิดเป็น

จ านวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด  

ความใน (22.1.2) วรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้บังคับกับกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดย

สุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนรวม
ยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือท่ีมีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่จะไม่ได้รับ

ผลกระทบจากการขายคืนนั้น  



22.1.3  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถน าเงินไปลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามท่ีระบุในโครงการและหรือกรณีกองทุนมี

ขนาดกองทุนลดลงเหลือน้อยจนไม่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนต่อไป และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิก
กองทุนเปิดนั้น 

22.1.4  เมื่อส านักงานมีค าส่ังเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 

22.1.5  เมื่อการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมเป็นอันส้ินสุดลงตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการจัดตั้ง
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่รายย่อย และการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

22.1.6  เมื่อส านักงานมีค าส่ังเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด

ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย  

22.1.7  เมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่ รายย่อย 

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล  

22.2. การด าเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  

เว้นแต่ส านักงาน จะพิจารณาแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็น
อย่างอ่ืน ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรส าหรับการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะด าเนินการ ดังนี้  

กรณีทราบก าหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า  

กรณีทราบก าหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะด าเนินการ ดังนี้  

(1)  แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และส านักงานทราบ และแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบในกรณีท่ีหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ท้ังนี้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 
วันท าการ 

(2)  ด าเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนท่ัวไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวม

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทาง
หนังสือพิมพ์ หรือโดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานท่ีในการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ

กองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น 

(3)  จ าหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีมีก าหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จส้ินก่อนวันเลิกกองทุนรวม 

กรณีไม่ทราบก าหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า 

กรณีท่ีไม่ทราบก าหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า ดังเช่นกรณีท่ีปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 – 22.1.4 บริษัทจัดการจะ

ด าเนินการดังนี้ 

(1)   ยุติการรับค าส่ังซื้อและค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันท าการท่ีปรากฏกรณีตามข้อ 22.1.1 – 22.1.4 

(2)   แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมท้ังแจ้งเป็น

หนังสือให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ท้ังนี้ ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันท าการท่ีปรากฏกรณีตามข้อ 
22.1.1 – 22.1.4 

(3)   จ าหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทุนรวมภายใน 5 วันท าการนับแต่วันท าการท่ีปรากฏกรณีตาม
ข้อ 22.1.1 – 22.1.4 เพื่อรวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถกระท าได้เพื่อช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดย

อัตโนมัติ 



(4)   ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจ านวนเงินท่ีรวบรวมได้ตาม (3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันท าการ
นับแต่วันท าการท่ีปรากฏกรณีตามข้อ 22.1.1 – 22.1.4 และเมื่อได้ด าเนินการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่า

เป็นการเลิกกองทุนรวม 

เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการด าเนินการตาม  (3) ให้บริษัท

จัดการกองทุนรวมด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการช าระบัญชีของ

กองทุนรวม  

23. การช าระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :  

เมื่อเลิกโครงการแล้วบริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปนี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน จะพิจารณา
แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมประกาศ ก าหนด ส่ังการเห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน เป็นอย่างอื่น  

(1) บริษัทจัดการจะจัดให้มีการช าระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีท่ีส านักงาน เห็นชอบ เพื่อด าเนินการค านวณ 
รวบรวมทรัพย์สิน จัดท าบัญชี ช าระหนี้สิน จ าหน่ายและแจกจ่ายทรัพย์สินแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมท้ัง ท าการอย่างอ่ืน

ตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบัญชีของกองทุนให้เสร็จส้ิน โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ส่ังการ ผ่อนผัน และ/หรือเห็นชอบ  

(2) เมื่อช าระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน เงินค่าตอบแทนในการช าระบัญชี และหนี้สินท้ังหมดของกองทุน

เสร็จส้ิน ผู้ช าระบัญชีจะด าเนินการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าท่ีคงเหลืออยู่ตาม
สัดส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุนรวม  

(3) ในกรณีท่ีเจ้าหนี้ของกองทุนไม่ได้ยื่นค าทวงหนี้แก่ผู้ช าระบัญชี หรือผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน 

หรือไม่ยื่นเช็คต่อธนาคารเพื่อให้ใช้เงินตามเช็คท่ีได้รับเนื่องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ช าระ
บัญชีจะด าเนินการวางเงินตามจ านวนหนี้หรือจ านวนเงินตามเช็ค หรือวางทรัพย์สินอ่ืน ซึ่งได้หักค่าฤชาธรรมเนียมและ

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการวางเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว รวมท้ังวางเงินประกันค่าฤชาธรรมเนียมไว้ ณ ส านักงานวาง
ทรัพย์ตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ และระเบียบเก่ียวกับการวางทรัพย์ และจะแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าหนี้ หรือผู้ถือหน่วย

ลงทุน ซึ่งมีชื่อปรากฏในบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนรวมทราบถึงการวางเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีอ่ืนท่ีมีหลักฐานการตอบรับ อีกท้ังยังจะด าเนินการใดๆ ตามความจ าเป็นเพื่อให้

ส านักงาน เป็นผู้มีสิทธิถอนเงินหรือทรัพย์สินท่ีวางไว้ ซึ่งเจ้าหนี้หรือผู้ถือหน่วยลงทุนมิได้เรียกเอาภายใน 10 ปี นับแต่

วันถัดจากวันที่ได้รับ ค าบอกกล่าวการวางเงินหรือทรัพย์สินในฐานะท่ีเป็นทรัพย์สินคงค้างของกองทุนรวม  

(4) ผู้ช าระบัญชีจะต้องช าระบัญชีให้เสร็จส้ินภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันเลิกกองทุนรวม และเมื่อช าระบัญชี

เสร็จส้ินแล้ว ผู้ช าระบัญชีจะท าการยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพร้อมท้ังจัดส่งรายงานผลการช าระบัญชีตามแบบท่ี
ส านักงาน ประกาศก าหนด ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันช าระบัญชีเสร็จส้ิน เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่

มารับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่ยื่นเช็คแก่ธนาคารเพื่อให้ใช้เงินตามเช็คท่ีได้รับเนื่องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้

ถือหน่วยลงทุน ผู้ช าระบัญชีสามารถยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมได้เมื่อพ้นก าหนด 6 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจาก
วันช าระบัญชีเสร็จส้ิน เว้นแต่มีเหตุผลจ าเป็นและสมควรโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ด้วย และหาก

ปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ผู้ช าระบัญชีจะจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของส านักงาน  

โครงการจัดการกองทุนรวมท่ีผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีแนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท

จัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 


