ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทน. 19/2554
เรื่ อง ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
(ฉบับประมวล)
______________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 119(6) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิและเสรี ภาพ
ของบุคคล ซึ่ งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และ
มาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายคณะกรรมการกากับตลาดทุนออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
คำว่ำ “บริ ษทั จัดกำรกองทุนรวม” “ข้อผูกพัน” “ผูด้ ูแลผลประโยชน์” “กองทุนรวม
เพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รำยย่อย” และ “ผูม้ ีเงินลงทุนสูง” ให้มีควำมหมำยเช่นเดียวกับบทนิยำมของคำดังกล่ำว
ที่กำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยกำรจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป
และเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รำยย่อย และกำรเข้ำทำสัญญำรับจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล
“กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนสถำบันหรื อผูล้ งทุนรำยใหญ่พิเศษ” หมำยควำมว่ำ
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนสถำบันหรื อผูล้ งทุนรำยใหญ่พิเศษตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรจัดตั้งและจัดกำรของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนสถำบันหรื อ
ผูล้ งทุนรำยใหญ่พิเศษ
“กองทุนรวมเพื่อกำรออม” หมำยควำมว่ำ กองทุนรวมเพื่อกำรออมตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยกำรลงทุนของกองทุน
“มติเสี ยงข้ำงมำก” หมำยควำมว่ำ มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสี ยงข้ำงมำก
ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งเข้ำร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทน. 19/2560 เรื่ อง ข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดกำร
กองทุนรวม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 20 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มีนำคม พ.ศ. 2560)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทน. 4/2563 เรื่ อง ข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดกำร
กองทุนรวม (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 21 มกรำคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 3 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทน. 34/2562 เรื่ อง ข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดกำร
กองทุนรวม (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 19 เมษำยน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 23 เมษำยน พ.ศ. 2562)
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หรื อของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งส่ งหนังสื อแจ้งมติและมีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนน
“มติพิเศษ” หมำยควำมว่ำ มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำ
สำมในสี่ ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งเข้ำร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนน หรื อของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสื อแจ้งมติและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
ข้อ 2 ประกาศนี้มิให้ใช้บงั คับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี้
(1) กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนซึ่งเป็ นคนต่างด้าว
(2) กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
(3) กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน
(4) กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน
(5) กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิเรี ยกร้อง
(6) กองทุนรวมอื่นที่มีประกาศกาหนดเกี่ยวกับข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กับบริ ษทั จัดการกองทุนรวมไว้เป็ นการเฉพาะ
ข้อ 3 ข้อผูกพันอย่างน้อยต้องมีรายการที่แสดงสาระสาคัญดังต่อไปนี้
(1) ชื่อโครงการจัดการกองทุนรวม
(2) รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งต้องมีขอ้ กาหนดที่ระบุให้
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผา่ นการอนุมตั ิจากสานักงาน หรื อผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันถือเป็ นส่วนหนึ่ง
ของข้อผูกพันนี้
(3) อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
(4) สิ ทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(5) รำยละเอียดกำรประกัน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมมีประกัน
(6) ข้อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุนและข้อจำกัดในกำรใช้สิทธิออกเสี ยง (ถ้ำมี)


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทน. 34/2562 เรื่ อง ข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดกำร
กองทุนรวม (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 19 เมษำยน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 23 เมษำยน พ.ศ. 2562)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 48/2556 เรื่ อง ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการ
กองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 91/2558 เรื่ อง ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการ
กองทุนรวม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทน. 62/2563 เรื่ อง ข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดกำร
กองทุนรวม (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 28 สิงหำคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563)
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(7) ข้อจากัดในการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี)
(8) วิธีการชาระเงินหรื อทรัพย์สินอื่น
(9) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุน
(10) การจัดทาทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดการโอน
หน่วยลงทุน
(11) การแต่งตั้ง อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์
(12) การเปลี่ยนบริ ษทั จัดการกองทุนรวมและผูด้ ูแลผลประโยชน์
(13) การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพัน
(14) หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน และผลบังคับของมติ
(15) การชดใช้หรื อเยียวยาความเสี ยหายแก่กองทุนรวมหรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ตลอดจนการระงับข้อพิพาทระหว่างบริ ษทั จัดการกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(16) การเลิกกองทุนรวม
(17) การชาระบัญชีเมื่อเลิกกองทุนรวม
ข้อ 3/1 รำยกำรรำยละเอียดกำรประกัน ในกรณีของกองทุนรวมมีประกัน ต้องมี
สำระสำคัญอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
(1) รำยละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขกำรประกัน เช่น จำนวนเงินลงทุนและผลตอบแทน
ที่ประกัน ระยะเวลำกำรประกัน วันที่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รับชำระเงินลงทุนหรื อผลตอบแทนตำมที่
ประกัน ซึ่งต้องไม่เกิน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ ขำยคืนหน่วยลงทุนหรื อไม่เกิน 30 วันนับแต่วนั ที่
กองทุนรวมเลิก ผลของกำรขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดระยะเวลำประกัน และผลของกำรขำยคืน
หรื อไถ่ถอนหน่วยลงทุนเมื่อครบกำหนดระยะเวลำประกัน ในกรณีที่มูลค่ำหน่วยลงทุนสุทธิสูงกว่ำ
มูลค่ำที่ประกัน เป็ นต้น
(2) รำยละเอียดเกี่ยวกับผูป้ ระกัน สิ ทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของผูป้ ระกัน
รวมทั้งกำรดำเนิ นกำรเมื่อต้องมีกำรเปลี่ยนตัวผูป้ ระกัน
ข้อ 4 รายการอานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
ต้องมีสาระสาคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ข้อกาหนดที่แสดงว่า บริ ษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามข้อผูกพัน
โครงการจัดการกองทุนรวม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรื อคาสั่งที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทน. 34/2562 เรื่ อง ข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดกำร
กองทุนรวม (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 19 เมษำยน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 23 เมษำยน พ.ศ. 2562)
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(2) ข้อกาหนดที่แสดงว่า ในกรณีที่ขอ้ กาหนดในข้อผูกพันหรื อโครงการจัดการ
กองทุนรวมขัดหรื อแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคาสั่งที่ออกโดยอาศัยอานาจ
แห่งกฎหมายดังกล่าว หากบริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ
หรื อคาสั่งนั้น ให้ถือว่าบริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อผูกพันหรื อโครงการจัดการ
กองทุนรวมแล้ว
ข้อ 5 รายการสิ ทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ต้องมี
สาระสาคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ข้อกาหนดที่แสดงว่า ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุน
ที่ยงั ส่ งใช้แก่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมไม่ครบ
(2) ข้อกาหนดที่แสดงว่า การที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อ
หรื อลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ไม่วา่ ในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
ยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกาหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากบริ ษทั จัดการกองทุนรวมโดยชอบ
(3) ข้อกาหนดที่แสดงว่า ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรี ยกให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวม
จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้
ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิ ทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรื อการคืนเงินทุน
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย
ข้อ 5/1 รำยกำรข้อจำกัดในกำรใช้สิทธิออกเสี ยง อย่ำงน้อยต้องมีขอ้ กำหนดแสดงว่ำ
หำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด
ของกองทุนรวม บริ ษทั จัดกำรกองทุนรวมจะไม่นบั คะแนนเสี ยงส่วนที่เกินดังกล่ำว เว้นแต่เป็ นกรณี
กองทุนรวมที่มีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่ำวมีผถู ้ ือหน่วยลงทุนเพียงรำยเดียว
จะนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่ำวได้เต็มตำมจำนวนที่ถืออยู่
ควำมในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บงั คับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี้
(1) กองทุนรวมอีทีเอฟที่จดั ตั้งขึ้นตำมโครงกำรจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่ 2
ตำมมติที่ประชุมกลุ่มธนำคำรกลำงสมำชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks
(EMEAP)
(2) กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนซึ่งเป็ นคนต่ำงด้ำว
(3) กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถำบัน



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทน. 62/2563 เรื่ อง ข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดกำร
กองทุนรวม (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 28 สิงหำคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563)
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(4) กองทุนรวมดังนี้ ที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมก่อนวันที่ 14 มีนำคม
พ.ศ. 2549
(ก) กองทุนรวมปิ ดที่มีขอ้ กำหนดว่ำบริ ษทั จัดกำรจะขำยหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียว
และได้กำหนดวันสิ้ นอำยุโครงกำรไว้อย่ำงแน่นอนในโครงกำร โดยไม่มีกำรขยำยอำยุโครงกำร
(ข) กองทุนรวมเปิ ดที่มีขอ้ กำหนดในโครงกำรว่ำบริ ษทั จัดกำรจะขำยหน่วยลงทุน
เพียงครั้งเดียว
(ค) กองทุนรวมสำหรับผูล้ งทุนในต่ำงประเทศ
(5) กองทุนรวมภำยใต้โครงกำรระหว่ำงประเทศดังนี้ ที่เป็ นกำรลงทุนของผูล้ งทุน
ในต่ำงประเทศที่มิได้มีสัญชำติไทยหรื อผ่ำนบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อ (omnibus account)
(ก) โครงกำร Cross-border Offers of ASEAN Collective Investment Schemes to
Non-retail Investors
(ข) โครงกำร Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment
Schemes
(ค) โครงกำร Asia Region Funds Passport
(6) กองทุนรวมที่มีประกำศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ไว้เป็ นกำรเฉพำะแล้ว
ข้อ 6 รายการวิธีการชาระเงินหรื อทรัพย์สินอื่น ต้องมีสาระสาคัญอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(1) ข้อกาหนดเกี่ยวกับวิธีการชาระเงินหรื อทรัพย์สินอื่นให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
บริ ษทั จัดการกองทุนรวม ผูด้ ูแลผลประโยชน์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตลอดจนผูม้ ีหน้าที่ออก
ค่าใช้จ่ายในการชาระหนี้
(2) ข้อกาหนดที่แสดงว่า การชาระเงินหรื อทรัพย์สินอื่นให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะชาระให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ณ เวลาที่กาหนด เท่านั้น
ข้อ 7 รายการการออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุน ต้องมี
สาระสาคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ข้อกาหนดที่แสดงว่า บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิ ทธิใน
หน่วยลงทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนสามารถใช้อา้ งอิงต่อบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
และบุคคลอื่นได้ โดยให้แสดงตัวอย่างหลักฐานแสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุนด้วย
(2) ข้อกาหนดที่แสดงว่า ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนจาเป็ นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องจัดทาใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
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ข้อ 8 รายการการจัดทาทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุนและข้อจากัด
การโอนหน่วยลงทุน ต้องมีสาระสาคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ข้อกาหนดที่แสดงว่า บริ ษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จดั ให้มีทะเบียนผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535
(2) ข้อกาหนดที่แสดงว่า ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และ
การชาระเงินหรื อทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรื อการจากัดสิ ทธิใด ๆ แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่
ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน หากได้กระทาตามข้อกาหนดในข้อผูกพันหรื อตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่แล้ว
(3) ข้อกาหนดที่แสดงว่า บริ ษทั จัดการกองทุนรวมหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานาหน่วยลงทุน ในกรณี ดงั นี้
(ก) ยกเลิก
(ข) กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณี เป็ นกองทุนรวมที่เสนอขำยต่อผูล้ งทุนที่มิใช่
รำยย่อย หรื อกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนสถำบันหรื อผูล้ งทุนรำยใหญ่พิเศษ และกำรโอนหน่วยลงทุนจะ
ทำให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตำมที่กำหนดในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นกำรโอน
ทำงมรดก
(ค) กำรโอนหรื อกำรจำนำหน่วยลงทุนดังนี้
1. หน่วยลงทุนที่บริ ษทั จัดกำรกองทุนรวมขำยให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนก่อนวันที่
1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวมหุน้ ระยะยำวที่จดั ตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อกำรเลี้ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อกำรออม
ข้อ 9 รายการการแต่งตั้ง อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์
ต้องมีสาระสาคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 91/2558 เรื่ อง ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการ
กองทุนรวม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559)

ยกเลิกโดยประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทน. 62/2563 เรื่ อง ข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดกำร
กองทุนรวม (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 28 สิงหำคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทน. 19/2560 เรื่ อง ข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดกำร
กองทุนรวม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 20 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มีนำคม พ.ศ. 2560)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทน. 4/2563 เรื่ อง ข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดกำร
กองทุนรวม (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 21 มกรำคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 3 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563)

7
(1) ข้อกาหนดที่แสดงว่า ผูด้ ูแลผลประโยชน์มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทั้งปวง
และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดาเนินการตามที่
จาเป็ นเพื่อให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าว
รวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสื อเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่ งที่ส่งมอบให้ผดู ้ ูแล
ผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์
(2) ข้อกาหนดที่แสดงว่า ในกรณีที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์กระทาการ งดเว้นกระทาการ
หรื อละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจใช้
สิ ทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกบั ผูด้ ูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้
(3) ข้อกาหนดที่แสดงว่า ผูด้ ูแลผลประโยชน์ตอ้ งไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับ
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่วยลงทุน ไม่วา่ การกระทานั้นจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์เองหรื อประโยชน์ของผูอ้ ื่น เว้นแต่เป็ นการเรี ยกค่าตอบแทนในการทาหน้าที่เป็ น
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ หรื อเป็ นการดาเนินการในลักษณะที่เป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูล ให้ผถู ้ ือหน่วย
ลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
(4) ข้อกาหนดที่แสดงว่า ในกรณีที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย้ง
กับประโยชน์ของกองทุนรวมหรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้าข้อยกเว้นให้กระทาได้ หากเป็ นกรณีที่มี
นัยสาคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมมีอานาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้ง
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้
(5) ข้อกาหนดที่แสดงว่า ในกรณีที่การดาเนินการใดต้องได้รับมติของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน หากบริ ษทั จัดการกองทุนรวมไม่ดาเนินการขอมติ ให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์มีอานาจดาเนินการ
ตามที่จาเป็ นเพื่อขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้
ข้อ 10 รายการการเปลี่ยนบริ ษทั จัดการกองทุนรวม ต้องมีขอ้ กาหนดที่แสดงว่า
ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนบริ ษทั จัดการกองทุนรวม ไม่วา่ โดยคาสั่งของสานักงาน หรื อโดยเหตุอื่นใดตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริ ษทั จัดการกองทุนรวมต้องดาเนิ นการ
ตามที่จาเป็ นเพื่อให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทาหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบ
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมรายใหม่
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ข้อ 11 รำยกำรกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน ต้องมีสำระสำคัญอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
(1) ข้อกำหนดที่แสดงว่ำ กำรแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็ นไป
ตำมวิธีกำรที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสำระสำคัญที่เป็ นไปตำมและไม่ขดั หรื อแย้งกับพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอำศัยอำนำจของกฎหมำย
ดังกล่ำว ให้ถือว่ำข้อผูกพันส่ วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญำ
(2) ข้อกำหนดที่แสดงว่ำ กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่ องที่กระทบต่อสิ ทธิของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญต้องได้รับมติพิเศษ
(3) ข้อกำหนดที่แสดงว่ำ เรื่ องที่กระทบต่อสิ ทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ
ตำม (2) ให้รวมถึง
(ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและกำรคืนเงินทุนให้แก่ผถู ้ ือ
หน่วยลงทุน
(ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สินอื่นตำมข้อ 6
(ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรรับชำระหนี้ดว้ ยทรัพย์สินอื่น
(ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรประกันตำมข้อ 3/1 และข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรแก้ไข
เพิ่มเติมสัญญำประกันในเรื่ องใด ๆ อันมีผลให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนเสี ยผลประโยชน์
(จ) เรื่ องที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์เห็นว่ำกระทบต่อสิ ทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงมี
นัยสำคัญ
(4) ข้อกำหนดที่แสดงว่ำ กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มี
ผลผูกพันเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้ งได้รับมติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(ก) เป็ นกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสำระสำคัญสอดคล้องกับโครงกำร
จัดกำรกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับมติเสี ยงข้ำงมำกหรื อมติพิเศษของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรื อ
ได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน แล้วแต่กรณี หรื อ
(ข) ผูด้ ูแลผลประโยชน์แสดงควำมเห็นว่ำกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมำะสม
มีควำมจำเป็ นหรื อสมควร และไม่กระทบต่อสิ ทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ
(5) ข้อกำหนดที่แสดงว่ำ กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ำกรณี ใด ต้องกระทำเป็ น
หนังสื อลงลำยมือชื่อโดยบุคคลผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริ ษทั จัดกำรกองทุนรวมและผูด้ ูแลผลประโยชน์
พร้อมทั้งประทับตรำบริ ษทั (ถ้ำมี) และบริ ษทั จัดกำรกองทุนรวมจะจัดให้มีขอ้ ผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ
ที่ทำกำรและบนเว็บไซต์ของบริ ษทั จัดกำรกองทุนรวมเพื่อให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจดูได้ รวมทั้ง


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทน. 34/2562 เรื่ อง ข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดกำร
กองทุนรวม (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 19 เมษำยน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 23 เมษำยน พ.ศ. 2562)
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จัดส่ งสรุ ปกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและควำมจำเป็ นให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนพร้อมกับ
กำรส่งรำยงำนประจำปี ของกองทุนรวม

มิให้นำควำมในวรรคหนึ่ง (2) และ (3) (ข) มำใช้บงั คับกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรชำระ
ค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นให้แก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพดังกล่ำวจะนำหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ได้รับไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่เป็ นกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกำรจัดตั้งและ
จัดกำรกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่เป็ นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อ 12 รายการหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน และ
ผลบังคับของมติ ต้องมีสาระสาคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรขอมติ ซึ่งมีสำระสำคัญตำมที่กำหนดไว้
ในมำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 และหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว
(2) ข้อกาหนดที่แสดงว่า การดาเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรื อ
กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รับมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หากบริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการ
เป็ นไปตามมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบ
ให้ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
(3) ข้อกาหนดที่แสดงว่า มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ให้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัด
หรื อแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามติน้ นั เสี ยไป
ข้อ 12/1 รำยกำรกำรเลิกกองทุนรวม โดยอย่ำงน้อยต้องมีขอ้ กำหนดที่แสดงว่ำ
บริ ษทั จัดกำรกองทุนรวมจะเลิกกองทุนรวมเมื่อเป็ นกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) เมื่อบริ ษทั จัดกำรกองทุนรวมต้องดำเนินกำรเลิกกองทุนรวมเปิ ดอันเนื่องมำจำก
จำนวนผูถ้ ือหน่วยลงทุนลดลงหรื อมีกำรขำยคืนหน่วยลงทุนเกินกว่ำจำนวนที่กำหนด หรื อปรำกฏ
ข้อเท็จจริ งที่บริ ษทั จัดกำรกองทุนรวมพิจำรณำแล้วมีควำมเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่ำจะมีกำรขำยคืน
หน่วยลงทุนเกินกว่ำจำนวนที่กำหนดและกำรเลิกกองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
โดยรวม ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทน. 44/2562 เรื่ อง ข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดกำร
กองทุนรวม (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 20 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2562)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทน. 34/2562 เรื่ อง ข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดกำร
กองทุนรวม (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 19 เมษำยน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 23 เมษำยน พ.ศ. 2562)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทน. 19/2560 เรื่ อง ข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดกำร
กองทุนรวม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 20 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มีนำคม พ.ศ. 2560)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทน. 14/2562 เรื่ อง ข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดกำร
กองทุนรวม (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 9 เมษำยน พ.ศ. 2562 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2562)
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ตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวม
เพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รำยย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถำบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(2) เมื่อสำนักงำนมีคำสัง่ เลิกกองทุนรวมตำมมำตรำ 128 แห่งพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(3) เมื่อกำรอนุมตั ิให้จดั ตั้งกองทุนรวมเป็ นอันสิ้ นสุ ดลงตำมประกำศคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุนว่ำด้วยกำรจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไปและเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รำยย่อย
และกำรเข้ำทำสัญญำรับจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล
(4) เมื่อสำนักงำนมีคำสัง่ เพิกถอนกำรอนุมตั ิให้จดั ตั้งและจัดกำรกองทุนรวมตำม
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รำยย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถำบัน และกองทุนส่วนบุคคล
ข้อ 13 ในกรณีที่บริ ษทั จัดการกองทุนรวมได้ยื่นคาขออนุมตั ิจดั ตั้งกองทุนรวมต่อ
สานักงานโดยชอบในวันก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ บริ ษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดทาข้อผูกพัน
ที่มีสาระสาคัญตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
หลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ที่ใช้บงั คับอยูใ่ นวันก่อนวันที่ประกาศนี้
ใช้บงั คับต่อไป หรื อจะแก้ไขให้สอดคล้องกับประกาศนี้ก็ได้
ข้อ 14 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)
เลขาธิการ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน

