ประกาศ
การแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย (ASP-DGOV)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด (“บริษัท”) ขอเรียนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทได้ดาเนินการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย (ASP-DGOV) โดยมีการขอแก้ไขเกี่ยวกับเรือ่ งดังต่อไปนี ้
- เพิ่มช่องทางการเสนอซือ้ /ขาย/สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ผ่านผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนที่ได้รบั การแต่งตัง้
- ยกเลิกข้อจากัดช่องทางการซือ้ /ขาย/สับเปลีย่ นหน่วยลงทุน
- แก้ไขเกี่ยวกับการยกเลิกข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุนรวม
- เพิ่มรายชื่อผูส้ อบบัญชี ของบริษัท พีวี ออดิท จากัด จานวน 1 ท่าน
- การดาเนินการเมื่อเลิกกองทุน
โดยการแก้ไขกองทุนดังกล่าวบริษัทจัดการได้รบั ความเห็นชอบเป็ นการทั่วไป เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 และมีผลตัง้ แต่
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เป็ นต้นไป
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีขอ้ สงสัยประการใด กรุ ณ าติดต่อฝ่ าย Asset Plus Customer Care โทรศัพท์
0-2672-1111 ในวันและเวลาทาการ 08.30 – 17.30 น.

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิ ด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย (ASP-DGOV)
หัวข้อ
6. การเสนอขาย
ภายหลังการเสนอ
ขายครั้งแรก

เดิม
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- อื่นๆ เช่น โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใด

ใหม่
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
- อื่นๆ เช่น โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใด
บริษัทจัดการจะเสนอขาย............................................. ทุกวันทาการซื อ้ ขาย
บริษัทจัดการจะเสนอขาย............................................. ทุกวันทาการซื ้อขาย
ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการ ถึงเวลา 15.30 น.
ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการ ถึงเวลา 15.30 น.
6.2.1 การขอรับหนังสือชีช้ วนและเอกสารการจองซือ้
6.2.1. การขอรับหนังสือชีช้ วนและเอกสารการจองซือ้
ผูส้ นใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชีช้ วนและเอกสารการจองซือ้ ได้ท่ีบริษัทจัดการ
ผูส้ นใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชีช้ วนและเอกสารการจองซือ้ ได้ท่ีบริษัทจัดการ
ในระหว่างวันและเวลาทาการ หรือทางเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการ (www.assetfund.co.th) และ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน ในระหว่างวันและเวลาทาการ
6.2.2 วิธีการเปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุน
6.2.2 วิธีการเปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุน
6.2.2.1 ชนิดผูล้ งทุนทั่วไป
ในกรณีท่ไี ม่เคยมีบญ
ั ชีผถู้ ือหน่วยลงทุน ผูส้ นใจลงทุนต้องเปิ ดบัญชีดงั กล่าวก่อน
ในกรณีท่ไี ม่เคยมีบญ
ั ชีผถู้ ือหน่วยลงทุน ผูส้ นใจลงทุนต้องเปิ ดบัญชีกบั บริษัท
โดยกรอกรายละเอียดในใบคาขอเปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุนและเอกสารที่กาหนด
จัดการ สมัครใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต และทาหนังสือยินยอมให้หกั เงินบัญชีเงิน อย่างถูกต้องและตามความเป็ นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการ
ฝากอัตโนมัติ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกาหนดและลงนาม กาหนดในการเปิ ดบัญชีซง่ึ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
รับรองสาเนาถูกต้อง ทัง้ นี ้ การหักเงินบัญชีเงินฝากอัตโนมัตจิ ะต้องเป็ นบัญชี
ผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่
ธนาคารดังต่อไปนี ้
กาหนดในใบคาขอเปิ ดบัญชี รวมทัง้ เงื่อนไขอื่นๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน
• ธนาคารกสิกรไทย
จะกาหนดต่อไป ทัง้ นี ้ กรณีบริษัทจัดการจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการเปิ ดบัญชี
• ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะประกาศผ่าน
• ธนาคารกรุ งเทพ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
• ธนาคารไทยพาณิชย์
• ธนาคารกรุ งไทย
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม บัญชีดงั กล่าว โดยจะประกาศ
ให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ทัง้ นี ้ จะสามารถทารายการซือ้ ขายหน่วยลงทุนผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตได้
ต่อเมื่อหนังสือยินยอมให้หกั บัญชีเงินฝากอัตโนมัตไิ ด้รบั การอนุมตั ิจากธนาคาร
เจ้าของบัญชีเรียบร้อยแล้ว

สาเหตุ
เพิ่มช่องทางการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนผ่าน
ผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซือ้ คืน
- เพิ่มช่องทางการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนผ่าน
ผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซือ้ คืน
- ยกเลิกข้อจากัดช่อง
ทางการซือ้ หน่วยลงทุน
- เพื่อให้สอดคล้องกับ
ประกาศ ที่ ทน.57/2563
เกี่ยวกับการยกเลิก
ข้อจากัดการถือหน่วย
ลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของ
กองทุนรวม
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หัวข้อ

เดิม
บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิ เอกสาร และรายงานต่างๆ ให้กบั ผู้
ลงทุนผ่านทางอีเมล (email) ตามที่ระบุไว้ในใบคาขอเปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุน
หรือใบคาขอใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต และ/หรือ จัดส่งให้ในผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดตามที่บริษัทจัดการกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต ผูล้ งทุนควร
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รบั ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนครบถ้วนแล้ว หากมีขอ้ สงสัยให้
ติดต่อที่บริษัทจัดการ
6.2.2.2 ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
ในกรณีท่ไี ม่เคยมีบญ
ั ชีผถู้ ือหน่วยลงทุน ผูส้ นใจลงทุนต้องเปิ ดบัญชีดงั กล่าวก่อน
โดยกรอกรายละเอียดในใบคาขอเปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุนและเอกสารที่กาหนด
อย่างถูกต้องและตามความเป็ นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัท
จัดการกาหนดในการเปิ ดบัญชีซง่ึ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่
กาหนดในใบคาขอเปิ ดบัญชี รวมทัง้ เงื่อนไขอื่นๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน
จะกาหนดต่อไป โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เพื่อแจ้งให้ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนทราบ ทัง้ นี ้ กรณีบริษัทจัดการจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการเปิ ดบัญชี
บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะประกาศผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
6.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
6.2.3.1 ชนิดผูล้ งทุนทั่วไป
……………………….
6.2.3.2 ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
………………………….
6.2.4 วิธีการซือ้ หน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
6.2.4.1 วิธีการซือ้ หน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ
เมื่อผูส้ นใจลงทุนมีบญ
ั ชีผถู้ ือหน่วยลงทุนแล้ว สามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ท่ี
บริษัทจัดการ ได้ทกุ วันทาการซือ้ ขาย ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการ ถึงเวลา 15.30 น.
ตามราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนนัน้
เป็ นเกณฑ์ในการคานวณและเป็ นราคาที่รบั รองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว โดย

ใหม่

สาเหตุ

6.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
6.2.3.1 ชนิดผูล้ งทุนทั่วไป
……………………….
6.2.3.2 ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
………………………….
6.2.4 วิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุน
เมื่อผูส้ นใจลงทุนมีบญ
ั ชีผถู้ ือหน่วยลงทุนแล้ว สามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ท่ี
บริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ได้ทกุ วันทาการ
ซือ้ ขาย ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการ ถึงเวลา 15.30 น. ตามราคาขายหน่วยลงทุนที่
คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในการคานวณและ
เป็ นราคาที่รบั รองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว โดยกรอกรายละเอียดในใบคาสั่งซือ้
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หัวข้อ

เดิม
กรอกรายละเอียดในใบคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนพร้อมชาระเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
ให้ครบถ้วน โดยผูส้ ่งั ซือ้ จะต้องสั่งซือ้ หน่วยลงทุนไม่ต่ากว่ามูลค่าขัน้ ต่าของการ
สั่งซือ้ ครัง้ แรกและครัง้ ถัดไป
……………………………..
6.2.4.2 วิธีการซือ้ หน่วยลงทุนทางโทรสาร
................................................
6.2.4.3 วิธีการซือ้ หน่วยลงทุนผ่านบริการซือ้ ขายหน่วยทางโทรศัพท์
................................................
ชนิดผูล้ งทุนทั่วไป
6.2.4.4 วิธีการซือ้ หน่วยลงทุนทางระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
...............................................
6.2.4.5 วิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านบริการ การซือ้ หน่วยลงทุนแบบล่วงหน้า
(Saving Plan)
...............................................
6.2.4.6 วิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใด
...............................................
6.2.5 การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผซู้ อื ้ หน่วยลงทุน
...............................................
ข้อกาหนดและข้อจากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธคาสั่งซือ้ และ/หรือ การจัดสรรหน่วยลงทุนที่จะ
ทาให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
6.2.6 การคืนเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
...............................................
6.2.7 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
...............................................

ใหม่
หน่วยลงทุนพร้อมชาระเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยผูส้ ่งั ซือ้ จะต้อง
สั่งซือ้ หน่วยลงทุนไม่ต่ากว่ามูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรกและครัง้ ถัดไป
……………………………..
6.2.5 วิธีการซือ้ หน่วยลงทุนทางโทรสาร
................................................
6.2.6 วิธีการซือ้ หน่วยลงทุนผ่านบริการซือ้ ขายหน่วยทางโทรศัพท์
................................................

สาเหตุ

6.2.7 วิธีการซือ้ หน่วยลงทุนทางระบบอินเทอร์เนต (Internet)
...............................................
6.2.8 วิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านบริการ การซือ้ หน่วยลงทุนแบบล่วงหน้า
(Saving Plan)
...............................................
6.2.9 วิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใด
...............................................
6.2.10 การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผซู้ อื ้ หน่วยลงทุน
...............................................

6.2.11 การคืนเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
...............................................
6.2.12 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
...............................................
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7. การรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน

เดิม
7.1. ช่องทางการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- อื่นๆ เช่น โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใด
7.4.1 วิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ชนิดผูล้ งทุนสถาบัน
7.4.1.1 วิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ท่บี ริษัทจัดการ ได้ทกุ
วันทาการซือ้ ขาย โดยกรอกใบคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้
ครบถ้วนและยื่นต่อบริษัทจัดการภายในวันทาการซือ้ ขาย ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการ
ถึงเวลา 15.30 น.

ใหม่
7.1. ช่องทางการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
- Internet
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
- อื่นๆ เช่น โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใด
วิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
7.4.1 การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้ คืน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ท่ีบริษัทจัดการและ/หรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน ได้ทกุ วันทาการซือ้ ขาย โดยกรอกใบคาสั่งขายคืน
หน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและยื่นต่อบริษัทจัดการและ/หรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ภายในวันทาการซือ้ ขาย ตัง้ แต่เวลา
เปิ ดทาการ ถึงเวลา 15.30 น.

7.4.1.2 วิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทางโทรสาร
...............................................

7.4.2 วิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทางโทรสาร
...............................................

7.4.1.3 วิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซือ้ ขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์
...............................................
ชนิดผูล้ งทุนทั่วไป
7.4.1.4 วิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทางระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถส่งคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต
ได้ทกุ วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการ ถึงเวลา 15.30 น.
กรณีมีเหตุขดั ข้องของระบบอิเล็กทรอนิกส์จนเป็ นเหตุให้บริษัทจัดการไม่ได้รบั
คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้ถือว่ายังไม่มีการทารายการขายคืนหน่วย
ลงทุนทางอินเทอร์เน็ต
เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนตกลงใช้บริการซือ้ ขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต บริษัท
จัดการถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนด
ไว้ในคาขอใช้บริการ และ/หรือ ที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ซึง่ รวมถึงการ

7.4.3 วิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซือ้ ขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์
...............................................
7.4.4 วิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต (Internet)
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถส่งคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต
ได้ทกุ วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการ ถึงเวลา 15.30 น.
กรณีมีเหตุขดั ข้องของระบบอิเล็กทรอนิกส์จนเป็ นเหตุให้บริษัทจัดการไม่ได้รบั
คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้ถือว่ายังไม่มีการทารายการขายคืนหน่วย
ลงทุนทางอินเทอร์เน็ต
เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนตกลงใช้บริการซือ้ ขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต บริษัท
จัดการถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนด
ไว้ในคาขอใช้บริการ และ/หรือ ที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ซึง่ รวมถึงการ
ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากความขัดข้องของระบบ

สาเหตุ
เพิ่มช่องการรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนผ่าน
ผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซือ้ คืน
- เพิ่มช่องการรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนผ่าน
ผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซือ้ คืน
- ยกเลิกข้อจากัดช่อง
ทางการรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน
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เดิม
ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากความขัดข้องของระบบ
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่บี ริษัทจัดการไม่สามารถเปิ ดให้ทารายการขายคืนหน่วยลงทุนผ่าน
ทางระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการได้ อันเนื่องมาจากความบกพร่อง หรือ
ขัดข้องของอุปกรณ์ใดๆ และ/หรือความผิดพลาดของระบบอิเล็กทรอนิกส์และการ
สื่อสารของบริษัทจัดการ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ/หรือเหตุการณ์อ่ืนใด บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนสามารถส่งคาสั่งขายคืนผ่านช่องทาง
อื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
7.4.1.5 การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใด
...............................................
7.4.2 เงื่อนไขในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
...............................................
7.4.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผสู้ ่งั ขายคืนหน่วยลงทุน
...............................................
7.4.4 การชาระเงินค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
...............................................
8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:
- Internet
- บริษัทจัดการ
- อื่นๆ เช่น โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใด

ใหม่

7.4.5 การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใด
...............................................
7.4.6 เงื่อนไขในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
...............................................
7.4.7 การจัดสรรเงินให้แก่ผสู้ ่งั ขายคืนหน่วยลงทุน
...............................................
7.4.8 การชาระเงินค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
...............................................
8. การสับเปลี่ยน
8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:
หน่วยลงทุน :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
- อื่นๆ เช่น โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใด
13. เงื่อนไขและ
13.1 บริษัทจัดการ……………………………………………ดังที่กล่าวมาข้างต้น 13.1 บริษัทจัดการ……………………………………………ดังที่กล่าวมาข้างต้น
ข้อจากัดในการจัดสรร 13.2 บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะไม่จดั สรร และ/หรือปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน 13.2 เพื่อประโยชน์………………………………………………แก่บคุ คลใดก็ได้
และการโอนหน่วย
ที่จะทาให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
ลงทุน :
คณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ เว้นแต่เป็ นกรณียกเว้นตามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของ
บริษทั จัดการ
13.3 เพื่อประโยชน์………………………………………………แก่บคุ คลใดก็ได้

สาเหตุ

เพิ่มช่องทางการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:

เพื่อให้สอดคล้องกับ
ประกาศ ที่
ทน.57/2563 เกี่ยวกับ
การยกเลิกข้อจากัดการ
ถือหน่วยลงทุนเกิน
1 ใน 3 ของกองทุนรวม

Page 6 of 12

หัวข้อ
17. ชื่อผูท้ ่เี กี่ยวข้อง

20. ข้อกาหนดอื่น ๆ

ส่วนข้อผูกพัน
3. ผูส้ อบบัญชี :

เดิม

ใหม่

17.6 ผูส้ อบบัญชี :
เดิม มีรายชื่อผูส้ อบบัญชี ของ บริษัท พีวี ออดิท จากัด มีจานวน 5 ท่าน

17.6 ผูส้ อบบัญชี :
เพิม่ ผูส้ อบบัญชี ของ บริษัท พีวี ออดิท จากัด มีจานวน 6 ท่าน
นางสาว รฐาภัทร ลิม้ สกุล
20.1 ในกรณีท่บี คุ คลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งใน 20.1 ผูถ้ ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่
สามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด บริษัทจัดการกองทุนรวม
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นบั คะแนน
ต้องไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนัน้ ในส่วนที่เกินกว่าหนึ่ง เสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็ นกรณี กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
ในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตาม และหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียง
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วย ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนที่ถืออยู่
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
...................................
...................................
20.3 ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของ
จานวนหน่วยลงทุนที จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นกรณี
ยกเว้นตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
...................................
เดิม มีรายชื่อผูส้ อบบัญชี ของ บริษัท พีวี ออดิท จากัด มีจานวน 5 ท่าน

6. ผูส้ นับสนุนการขาย - ไม่มี หรือรับซือ้ คืน

เพิม่ ผูส้ อบบัญชี ของ บริษัท พีวี ออดิท จากัด มีจานวน 6 ท่าน
นางสาว รฐาภัทร ลิม้ สกุล
บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
ชัน้ 3 อาคารสาธรซิตี ้ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ10120
โทรศัพท์ : 0-2285-1666 โทรสาร : 0-2285-1901
บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนเพิ่มเติมหรือยกเลิก
การแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนภายหลังโดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ ในกรณีของการแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนเพิ่มเติม ผูส้ นับสนุนดังกล่าว
อาจเป็ นบุคคลธรรมดา หรือนิตบิ คุ คลที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้

สาเหตุ
เพิ่มรายชื่อผูส้ อบบัญชี
ของบริษัท พีวี ออดิท
จากัด จานวน 1 ท่าน
เพื่อให้สอดคล้องกับ
ประกาศ ที่
สน.52/2563

เพิ่มรายชื่อผูส้ อบบัญชี
ของบริษัท พีวี ออดิท
จากัด จานวน 1 ท่าน
เพิ่มรายชื่อผูส้ นับสนุน
การขายและรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน
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13. สิทธิหน้าที่และ
13.4 ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน
ความรับผิดชอบของผู้ บริษัทจัดการ.........................................................เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
ถือหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการมีอานาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีท่กี ารถือหน่วยลงทุน
เกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของ
บริษัทจัดการ เว้นแต่เป็ นกรณียกเว้นตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
13.5 สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจดั การ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน.................................................................................... ทัง้ นี ้
เป็ นไปภายใต้หวั ข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ”
ในกรณีท่บี คุ คลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสาม
ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือ
บริษัทหลักทรัพย์ท่เี ป็ นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(omnibus account) ต้องไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
นัน้ ในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด

17. การจัดทาทะเบียน
หน่วยลงทุน การโอน
หน่วยลงทุน และ
ข้อจากัดในการโอน
หน่วยลงทุน

....................................
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียน
การโอนและการจานาหน่วยลงทุน ในกรณีดงั นี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีท่กี ารถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วย
ลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

ใหม่
ความเห็นชอบเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนของกองทุน
โดยผูส้ นับสนุนที่ได้รบั การแต่งตัง้ จะต้องปฏิบตั งิ านได้ภายใต้ระบบงานเดียวกัน
กับผูส้ นับสนุนที่ปฏิบตั หิ น้าที่อยู่ก่อนแล้ว
.................................

สาเหตุ

เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ยกเลิกข้อจากัดการถือ
หน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ของกองทุนรวม

13.5 สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจดั การ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน.................................................................................... ทัง้ นี ้
เป็ นไปภายใต้หวั ข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ”
ในกรณีท่บี คุ คลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสาม
ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือ
บริษัทหลักทรัพย์ท่เี ป็ นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(omnibus account) ต้องไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
นัน้ ในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
เว้นแต่เป็ นกรณี กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดังกล่าวมีผถู้ ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้เต็มตามจานวนที่ถืออยู่
....................................
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียน
การโอนและการจานาหน่วยลงทุน ในกรณีดงั นี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย
และการโอนหน่วยลงทุนจะทาให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุน
รายใหญ่ หรือผูม้ ีเงินลงทุนสูง ตามที่กาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่

เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ยกเลิกข้อจากัดการถือ
หน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ของกองทุนรวม โดย
ข้อความดังกล่าวเป็ น
ข้อความตามระบบ
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ใหม่

สาเหตุ
OFAM ที่กาหนดไว้

เป็ นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนที่มิใช่ราย (ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรือ
ย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทาให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบัน ผู้
ผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทาให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่เป็ น
ลงทุนรายใหญ่หรือผูม้ ีเงินลงทุนสูง ตามที่กาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม ผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ ตามที่กาหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจานาหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
(ค) การโอนหรือการจานาหน่วยลงทุน ดังนี ้
หรือกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว
1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวที่จดั ตัง้ ขึน้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน
18. ข้อจากัดการถือ
18.1 บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนในแต่ละกองทุนรวมได้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่าย แก้ไขตามประกาศ ที่
หน่วยลงทุน และ
ไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่ จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม ได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วน ทน.62/2563
ข้อจากัดในการใช้สิทธิ 18.2 ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 18.1 มีขอ้ ยกเว้นได้ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
ที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็ นกรณี กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ออกเสียง (ถ้ามี) :
(1) กรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนเป็ นบุคคลดังนี ้
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือ
(ก) กองทุนดังต่อไปนี ้
หน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนที่ถืออยู่
1. กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
2. กองทุนประกันสังคม
3. กองทุนการออมแห่งชาติ
4. กองทุนบาเหน็จบานาญแห่งชาติ
5. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
6. กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป
7. กองทุนอื่นใดที่สานักงานพิจารณาว่ามีลกั ษณะทานองเดี่ยวกันกับกองทุน 1. – 6.
8. กองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะตาม 1. – 7.
(ข) นิตบิ คุ คลที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทุนตามวรรคหนึ่ง
(1) (ก) ซึง่ ไม่อยู่ภายใต้บงั คับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบคุ คล
(ค) บุคคลซึง่ ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการระหว่างประเทศ
โดยเป็ นการลงทุนในต่างประเทศของผูล้ งทุนที่มิได้มีสญ
ั ชาติไทยหรือผ่านบัญชี
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แบบไม่เปิ ดเผยชื่อ (omnibus account)
(ง) บุคคลอื่นที่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานเมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร
(2) กรณีท่เี ป็ นการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีลกั ษณะครบถ้วนตามข้อ 18.3
ดังนี ้
(ก) กองทุนรวมอีทีเอฟ เฉพาะกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนเป็ นผูล้ งทุนรายใหญ่หรือ
ผูด้ แู ลสภาพคล่องที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากบริษัทจัดการ “ผูล้ งทุนรายใหญ่” และ
“ผูด้ แู ลสภาพคล่อง” ตาม (2) (ก) ให้หมายความถึง ผูล้ งทุนรายใหญ่และผูด้ แู ล
สภาพคล่อง ตามที่กาหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวกับการจัดตัง้ และการจัดการ
กองทุนรวมอีทีเอฟ
(ข) กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพที่มีการรับโอนเงินจากกองทุนสารองเลีย้ งชีพ ทัง้ นี ้
เฉพาะในส่วนของหน่วยลงทุนที่รองรับการรับโอนเงินดังกล่าว
“เงินจากกองทุนสารองเลีย้ งชีพ” ให้หมายความดังนี ้
1. เงินที่กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพรับโอนจากกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
2. เงินที่กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพรับโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพอื่น
3. ผลประโยชน์อนั เกิดจากเงินตาม 1. และ 2.
(ค) กรณีอ่ืนนอกเหนือจากกรณีตาม (2) (ก) และ (ข) ซึง่ เป็ นการถือหน่วยลงทุนที่
มีระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินหนึ่งปี เว้นแต่ ได้รบั ผ่อนผันจากสานักงานเนื่องจากมี
เหตุจาเป็ นและสมควรโดยพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผูถ้ ือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมดังกล่าวเป็ นสาคัญ
18.3 กองทุนรวมที่จะได้รบั การยกเว้นตามข้อ 18.2 (2) ต้องมีลกั ษณะครบถ้วน
ดังต่อไปนี ้
(1) การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าข้อจากัด
การถือหน่วยลงทุน ต้องมิได้เป็ นไปโดยมุ่งแสวงหาประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจาก
ประโยชน์ท่วั ไปที่พงึ ได้รบั จากการลงทุน เช่น เงินปั นผล หรือสิทธิออกเสียง เป็ นต้น
(2) มีกระบวนการที่ทาให้ม่ นั ใจได้ว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมรับทราบถึง
การมีผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ถือเกินกว่าข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน ซึง่ อาจกระทบต่อ
การบริหารจัดการกองทุนรวมหรือการเลิกกองทุนรวมได้
18.4 เงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนกรณีท่ถี ือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัด
การถือหน่วยลงทุน
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(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน
ในกรณีท่กี ารถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจากัด
การถือหน่วยลงทุน
(2) การจากัดสิทธิรบั เงินปั นผลของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีสาระสาคัญดังต่อไปนี ้
(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือ
หน่วยลงทุน จะถูกจากัดสิทธิรบั เงินปันผลในส่วนที่ถือเกินนัน้ เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี ้
1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม
2. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีขอ้ ยกเว้นข้อจากัดการถือหน่วย
ลงทุนตามข้อ 18.2
(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปั นผลส่วนที่ถูกจากัดสิทธิตาม (ก) ให้เป็ นรายได้ของ
แผ่นดิน
(ค) ในระหว่างการดาเนินการเพื่อยกเงินปันผลให้เป็ นรายได้ของแผ่นดิน บริษัท
จัดการจะจัดทาบัญชีและแยกเงินปั นผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของ
กองทุนรวม โดยไม่นามารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
(3) กรณีท่บี คุ คลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม เว้นแต่การเกิน
ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนเป็ นกรณียกเว้นข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ
18.2 (1) (ค)
(4) กรณีท่กี องทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนหากเป็ นการขอมติรายชนิด
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของ
จานวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้ เว้นแต่
(ก) ชนิดหน่วยลงทุนนัน้ มีบคุ คลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือ
กลุ่มเดียวเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดนัน้ บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจานวนที่ถืออยู่
(ข) เป็ นการถือหน่วยลงทุนที่มีลกั ษณะตามที่กาหนดในข้อ 18.2 (1) (ค)
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของ
จานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้า
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ข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับ
ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

22.2. การดาเนินการ
ของบริษัทจัดการ เมื่อ
เลิกกองทุนรวม

22.2.1 ในกรณีการเลิก.................................................................เป็ นอย่างอื่น
(ก) แจ้งเป็ นหนังสือให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์และสานักงานทราบ และแจ้งให้ตลาด
หลักทรัพย์ทราบในกรณีท่ี หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้ เป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5
วันทาการ
(ข) ดาเนินการ...........................................ของบริษัทจัดการกองทุนรวม เป็ นต้น
(ค) จาหน่ายทรัพย์สิน....................................................ก่อนวันเลิกกองทุนรวม

ใหม่

สาเหตุ

22.2.1 ในกรณีการเลิก.................................................................เป็ นอย่างอื่น เพื่อให้เป็ นไปตาม
(ก) แจ้งให้ผทู้ ่เี กี่ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทาการ โดย ประกาศ สน.9/2563
วิธีการดังนี ้
1. แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ แู ลผลประโยชน์
2. แจ้งสานักงานผ่านระบบที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
3. แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีท่หี น่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้ เป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(ข) ดาเนินการ...........................................ของบริษัทจัดการกองทุนรวม เป็ นต้น
(ค) จาหน่ายทรัพย์สิน....................................................ก่อนวันเลิกกองทุนรวม
22.2.2 ในกรณีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพราะเหตุตามข้อ 22.1.2
22.2.2 ในกรณีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพราะเหตุตามข้อ 22.1.2
.............................................................................เพื่อเลิกกองทุนเปิ ดดังกล่าว .............................................................................เพื่อเลิกกองทุนเปิ ดดังกล่าว
(ก) ยุตกิ ารรับคาสั่งซือ้ ...................................................ปรากฏเหตุตาม 22.1.2 (ก) ยุตกิ ารรับคาสั่งซือ้ ...................................................ปรากฏเหตุตาม 22.1.2
(ข) แจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบ โดยทาง
(ข) แจ้งให้ผทู้ ่เี กี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทาการที่ปรากฏเหตุ
ไปรษณียล์ งทะเบียนรวมทัง้ แจ้งเป็ นหนังสือให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์และสานักงาน ตาม 22.1.2
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทัง้ นี ้ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทาการที่ปรากฏ 1. แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณียล์ งทะเบียน
เหตุตาม 22.1.2
2. แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ แู ลผลประโยชน์
(ค) จาหน่าย...............................................................................โดยอัตโนมัติ 3. แจ้งสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
(ง) ชาระค่าขายคืน...................................................เป็ นการเลิกกองทุนเปิ ดนัน้ คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในกรณีท่มี ลู ค่า…………………………………..จะดาเนินการ ตาม (ก) ถึง (ง)
(ค) จาหน่าย...............................................................................โดยอัตโนมัติ
(ง) ชาระค่าขายคืน...................................................เป็ นการเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
ในกรณีท่มี ลู ค่า…………………………………..จะดาเนินการ ตาม (ก) ถึง (ง)
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