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ประกาศ 

 
การแก้ไขเพิม่เตมิรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดล่ี พันธบัตรไทย (ASP-DGOV) 

 
บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ ากดั (“บริษัท”) ขอเรยีนใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบวา่ บรษัิทไดด้  าเนินการแกไ้ข

เพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุเปิด แอสเซทพลสั เดลี ่พนัธบตัรไทย (ASP-DGOV) โดยมีการขอแกไ้ขเก่ียวกบัเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้ 
- เพิ่มช่องทางการเสนอซือ้/ขาย/สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  ผา่นผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ 
- ยกเลกิขอ้จ ากดัช่องทางการซือ้/ขาย/สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ   
- แกไ้ขเก่ียวกบัการยกเลกิขอ้จ ากดัการถือหนว่ยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของกองทนุรวม  
- เพิ่มรายช่ือผูส้อบบญัชี ของบรษัิท พีวี ออดิท จ ากดั จ านวน 1 ทา่น 
- การด าเนินการเมื่อเลกิกองทนุ  

 
โดยการแกไ้ขกองทนุดงักลา่วบรษัิทจดัการไดร้บัความเห็นชอบเป็นการทั่วไป เมื่อวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 และมีผลตัง้แต่

วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 เป็นตน้ไป   
 
หากตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมหรือมีขอ้สงสยัประการใด  กรุณาติดต่อฝ่าย Asset Plus Customer Care โทรศัพท ์ 

0-2672-1111 ในวนัและเวลาทาการ 08.30 – 17.30 น. 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจกิายน 2563 
บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ ากัด 
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ตารางเปรียบเทยีบการแก้ไขเพิ่มเตมิโครงการกองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย (ASP-DGOV) 
 

หัวข้อ เดมิ ใหม่ สาเหตุ 
6. การเสนอขาย
ภายหลังการเสนอ
ขายคร้ังแรก 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 
- Internet 
- บรษิัทจดัการ 
- อ่ืนๆ เช่น โทรสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกสอ่ื์นใด 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 
- Internet 
- บรษิัทจดัการ 
- ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 
- อ่ืนๆ เช่น โทรสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกสอ่ื์นใด 

เพิ่มช่องทางการเสนอ
ขายหน่วยลงทนุผ่าน
ผูส้นบัสนนุการขายหรือ
รบัซือ้คืน 

บรษิัทจดัการจะเสนอขาย............................................. ทกุวนัท าการซือ้ขาย 
ตัง้แตเ่วลาเปิดท าการ ถงึเวลา 15.30 น.  
6.2.1 การขอรบัหนงัสือชีช้วนและเอกสารการจองซือ้  
ผูส้นใจลงทนุสามารถขอรบัหนงัสือชีช้วนและเอกสารการจองซือ้ไดท่ี้บรษิัทจดัการ 
ในระหวา่งวนัและเวลาท าการ หรือทางเวป็ไซตข์องบรษิัทจดัการ (www.assetfund.co.th)  
6.2.2 วธีิการเปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ  
6.2.2.1 ชนิดผูล้งทนุทั่วไป  
ในกรณีท่ีไม่เคยมีบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ ผูส้นใจลงทนุตอ้งเปิดบญัชีกบับรษิัท
จดัการ สมคัรใชบ้รกิารทางอินเทอรเ์น็ต และท าหนงัสือยินยอมใหห้กัเงินบญัชีเงิน
ฝากอตัโนมตั ิพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานตามที่บรษิัทจดัการก าหนดและลงนาม
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง ทัง้นี ้การหกัเงินบญัชีเงินฝากอตัโนมตัจิะตอ้งเป็นบญัชี
ธนาคารดงัตอ่ไปนี ้ 
• ธนาคารกสิกรไทย  
• ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  
• ธนาคารกรุงเทพ  
• ธนาคารไทยพาณิชย ์ 
• ธนาคารกรุงไทย  
บรษิัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง เพิ่มเตมิ บญัชีดงักล่าว โดยจะประกาศ
ใหท้ราบผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิัทจดัการ  
ทัง้นี ้จะสามารถท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านทางระบบอินเทอรเ์น็ตได้
ตอ่เม่ือหนงัสือยินยอมใหห้กับญัชีเงินฝากอตัโนมตัไิดร้บัการอนมุตัิจากธนาคาร
เจา้ของบญัชีเรียบรอ้ยแลว้  

บรษิัทจดัการจะเสนอขาย............................................. ทกุวนัท าการซื ้อขาย 
ตัง้แตเ่วลาเปิดท าการ ถงึเวลา 15.30 น.  
6.2.1. การขอรบัหนงัสือชีช้วนและเอกสารการจองซือ้  
ผูส้นใจลงทนุสามารถขอรบัหนงัสือชีช้วนและเอกสารการจองซือ้ไดท่ี้บรษิัทจดัการ
และ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน ในระหวา่งวนัและเวลาท าการ  
6.2.2 วธีิการเปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ  
ในกรณีท่ีไม่เคยมีบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ ผูส้นใจลงทนุตอ้งเปิดบญัชีดงักล่าวก่อน 
โดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุและเอกสารท่ีก าหนด
อย่างถูกตอ้งและตามความเป็นจรงิ พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานตามท่ีบรษิัทจดัการ
ก าหนดในการเปิดบญัชีซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  
ผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งรบัทราบและยินยอมท่ีจะปฏิบตัติามเง่ือนไขที่
ก  าหนดในใบค าขอเปิดบญัชี รวมทัง้เง่ือนไขอื่นๆ ท่ีบรษิัทจดัการหรือนายทะเบียน
จะก าหนดตอ่ไป ทัง้นี ้กรณีบรษิัทจดัการจะแกไ้ขเปล่ียนแปลงวธีิการเปิดบญัชี
บรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ โดยจะประกาศผ่าน
เวบ็ไซตข์องบรษิัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 
 
 
 
 
 
 
 

- เพิ่มช่องทางการเสนอ
ขายหน่วยลงทนุผ่าน
ผูส้นบัสนนุการขายหรือ
รบัซือ้คืน 
- ยกเลิกขอ้จ ากดัช่อง
ทางการซือ้หน่วยลงทนุ 
- เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
ประกาศ ที่ ทน.57/2563 
เก่ียวกบัการยกเลิก
ขอ้จ ากดัการถือหน่วย
ลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของ
กองทนุรวม 
 
 

http://www.assetfund.co.th/
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หัวข้อ เดมิ ใหม่ สาเหตุ 
บรษิัทจดัการจะจดัส่งหนงัสือรบัรองสิทธิ เอกสาร และรายงานตา่งๆ ใหก้บัผู้
ลงทนุผ่านทางอีเมล (email) ตามที่ระบไุวใ้นใบค าขอเปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ 
หรือใบค าขอใชบ้รกิารทางอินเทอรเ์น็ต และ/หรือ จดัส่งใหใ้นผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกสอ่ื์นใดตามท่ีบรษิัทจดัการก าหนดเพิ่มเตมิในอนาคต ผูล้งทนุควร
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดร้บัขอ้มลูเก่ียวกบักองทนุครบถว้นแลว้ หากมีขอ้สงสยัให้
ตดิตอ่ท่ีบรษิัทจดัการ  
6.2.2.2 ชนิดผูล้งทนุสถาบนั  
ในกรณีท่ีไม่เคยมีบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุ ผูส้นใจลงทนุตอ้งเปิดบญัชีดงักล่าวก่อน 
โดยกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุและเอกสารท่ีก าหนด
อย่างถกูตอ้งและตามความเป็นจรงิ พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานตามที่บรษิัท
จดัการก าหนดในการเปิดบญัชีซึง่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  
ผูส้ั่งซือ้หรือผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งรบัทราบและยินยอมท่ีจะปฏิบตัติามเง่ือนไขที่
ก  าหนดในใบค าขอเปิดบญัชี รวมทัง้เง่ือนไขอื่นๆ ท่ีบรษิัทจดัการหรือนายทะเบียน
จะก าหนดตอ่ไป โดยจะประกาศผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิัทจดัการ เพ่ือแจง้ใหผู้ถื้อ
หน่วยลงทนุทราบ ทัง้นี ้กรณีบรษิัทจดัการจะแกไ้ขเปล่ียนแปลงวธีิการเปิดบญัชี
บรษิทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ โดยจะประกาศผ่าน
เวบ็ไซตข์องบรษิัทจดัการ  
6.2.3 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  
6.2.3.1 ชนิดผูล้งทนุทั่วไป 
………………………. 
6.2.3.2 ชนิดผูล้งทนุสถาบนั  
…………………………. 
6.2.4 วธีิการซือ้หน่วยลงทนุ  
ชนิดผูล้งทนุสถาบนั  
6.2.4.1 วธีิการซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรษิัทจดัการ 
เม่ือผูส้นใจลงทนุมีบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ สามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดท่ี้
บรษิัทจดัการ ไดท้กุวนัท าการซือ้ขาย ตัง้แตเ่วลาเปิดท าการ ถงึเวลา 15.30 น. 
ตามราคาขายหน่วยลงทนุท่ีค  านวณได ้ณ สิน้วนัท  าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ 
เป็นเกณฑใ์นการค านวณและเป็นราคาท่ีรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ โดย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.3 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  
6.2.3.1 ชนิดผูล้งทนุทั่วไป 
………………………. 
6.2.3.2 ชนิดผูล้งทนุสถาบนั  
…………………………. 
6.2.4 วธีิการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบั
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
เม่ือผูส้นใจลงทนุมีบญัชีผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ สามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดท่ี้
บรษิัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไดท้กุวนัท าการ
ซือ้ขาย ตัง้แตเ่วลาเปิดท าการ ถงึเวลา 15.30 น. ตามราคาขายหน่วยลงทนุท่ี
ค  านวณได ้ณ สิน้วนัท  าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ เป็นเกณฑใ์นการค านวณและ
เป็นราคาท่ีรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ โดยกรอกรายละเอียดในใบค าสั่งซือ้
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กรอกรายละเอียดในใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มช าระเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ
ใหค้รบถว้น โดยผูส้ั่งซือ้จะตอ้งสั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ต  ่ากว่ามลูคา่ขัน้ต  ่าของการ
สั่งซือ้ครัง้แรกและครัง้ถดัไป  
…………………………….. 
6.2.4.2 วธีิการซือ้หน่วยลงทนุทางโทรสาร  
................................................ 
6.2.4.3 วธีิการซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยทางโทรศพัท ์ 
................................................ 
ชนิดผูล้งทนุทั่วไป  
6.2.4.4 วธีิการซือ้หน่วยลงทนุทางระบบอินเทอรเ์น็ต (Internet)  
...............................................  
6.2.4.5 วธีิการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรกิาร การซือ้หน่วยลงทนุแบบล่วงหนา้ 
(Saving Plan)  
............................................... 
6.2.4.6 วธีิการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสอ่ื์นใด  
............................................... 
6.2.5 การจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุ  
............................................... 
ขอ้ก าหนดและขอ้จ ากดัในการจดัสรรหน่วยลงทนุ  
บรษิัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธค าสั่งซือ้ และ/หรือ การจดัสรรหน่วยลงทนุท่ีจะ
ท าใหก้ารถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วย
ลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ท่ีของบรษิัทจดัการ 
6.2.6 การคืนเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ  
............................................... 
6.2.7 เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ  
............................................... 
 
 

หน่วยลงทนุพรอ้มช าระเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหค้รบถว้น โดยผูส้ั่งซือ้จะตอ้ง
สั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ต  ่ากว่ามลูค่าขัน้ต  ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรกและครัง้ถดัไป 
…………………………….. 
6.2.5 วธีิการซือ้หน่วยลงทนุทางโทรสาร  
................................................  
6.2.6 วธีิการซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยทางโทรศพัท ์ 
................................................ 
 
6.2.7 วธีิการซือ้หน่วยลงทนุทางระบบอินเทอรเ์นต (Internet)  
............................................... 
6.2.8 วธีิการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบรกิาร การซือ้หน่วยลงทนุแบบล่วงหนา้ 
(Saving Plan)  
............................................... 
6.2.9 วธีิการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสอ่ื์นใด  
............................................... 
6.2.10 การจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุ  
............................................... 
 
 
 
 
 
 
6.2.11 การคืนเงินคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุ  
............................................... 
6.2.12 เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ  
............................................... 
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7. การรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุ 

7.1. ช่องทางการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ : 
- Internet 
- บรษิัทจดัการ 
- อ่ืนๆ เช่น โทรสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกสอ่ื์นใด 

7.1. ช่องทางการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ : 
- Internet 
- บรษิทัจดัการ 
- ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 
- อ่ืนๆ เช่น โทรสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกสอ่ื์นใด 

เพิ่มช่องการรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุผ่าน
ผูส้นบัสนนุการขายหรือ
รบัซือ้คืน 

7.4.1 วธีิการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
ชนิดผูล้งทนุสถาบนั  
7.4.1.1 วธีิการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุผ่านบรษิัทจดัการ  
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุดว้ยตนเองไดท่ี้บรษิัทจดัการ ไดท้กุ
วนัท าการซือ้ขาย โดยกรอกใบค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ ระบรุายละเอียดให้
ครบถว้นและย่ืนตอ่บรษิัทจดัการภายในวนัท าการซือ้ขาย ตัง้แตเ่วลาเปิดท าการ 
ถงึเวลา 15.30 น.  
 

7.4.1.2 วธีิการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทางโทรสาร  
............................................... 
 
7.4.1.3 วธีิการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุทางโทรศพัท ์ 
............................................... 
ชนิดผูล้งทนุทั่วไป  
7.4.1.4 วธีิการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทางระบบอินเทอรเ์น็ต (Internet)  
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถส่งค  าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุผ่านทางระบบอินเทอรเ์น็ต
ไดท้กุวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตัง้แตเ่วลาเปิดท าการ ถงึเวลา 15.30 น.  
กรณีมีเหตขุดัขอ้งของระบบอิเล็กทรอนิกสจ์นเป็นเหตใุหบ้รษิัทจัดการไม่ไดร้บั
ค  าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุดงักล่าว ใหถื้อว่ายงัไม่มีการท ารายการขายคืนหน่วย
ลงทนุทางอินเทอรเ์น็ต  
เม่ือผูถื้อหน่วยลงทนุตกลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุทางอินเทอรเ์น็ต บรษิัท
จดัการถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทนุยอมรบัและผกูพนัตามเง่ือนไขและวธีิการท่ีก าหนด
ไวใ้นค าขอใชบ้รกิาร และ/หรือ ท่ีจะมีการแกไ้ขเพิ่มเตมิในอนาคต ซึง่รวมถงึการ

วธีิการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
7.4.1 การรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุผ่านบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบั
ซือ้คืน  
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุดว้ยตนเองไดท่ี้บรษิัทจดัการและ/หรือ
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน ไดท้กุวนัท าการซือ้ขาย โดยกรอกใบค าสั่งขายคืน
หน่วยลงทนุ ระบรุายละเอียดใหค้รบถว้นและย่ืนตอ่บรษิัทจดัการและ/หรือ
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ภายในวนัท าการซือ้ขาย ตัง้แต่เวลา
เปิดท าการ ถงึเวลา 15.30 น. 

7.4.2 วธีิการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทางโทรสาร  
............................................... 
 
7.4.3 วธีิการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุผ่านบรกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุทางโทรศพัท ์ 
............................................... 
7.4.4 วธีิการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทางอินเทอรเ์น็ต (Internet)  
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถส่งค  าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุผ่านทางระบบอินเทอรเ์น็ต
ไดท้กุวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตัง้แตเ่วลาเปิดท าการ ถงึเวลา 15.30 น.  
กรณีมีเหตขุดัขอ้งของระบบอิเล็กทรอนิกสจ์นเป็นเหตใุหบ้รษิัทจดัการไม่ไดร้บั
ค  าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุดงักล่าว ใหถื้อว่ายงัไม่มีการท ารายการขายคืนหน่วย
ลงทนุทางอินเทอรเ์น็ต  
เม่ือผูถื้อหน่วยลงทนุตกลงใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุทางอินเทอรเ์น็ต บรษิัท
จดัการถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทนุยอมรบัและผกูพนัตามเง่ือนไขและวธีิการท่ีก าหนด
ไวใ้นค าขอใชบ้รกิาร และ/หรือ ท่ีจะมีการแกไ้ขเพิ่มเตมิในอนาคต ซึง่รวมถงึการ
ยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากความขดัขอ้งของระบบ  

- เพิ่มช่องการรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุผ่าน
ผูส้นบัสนนุการขายหรือ
รบัซือ้คืน 
 
- ยกเลิกขอ้จ ากดัช่อง
ทางการรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ  
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ยอมรบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากความขดัขอ้งของระบบ  
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบรษิัทจดัการไม่สามารถเปิดใหท้  ารายการขายคืนหน่วยลงทนุผ่าน
ทางระบบอินเทอรเ์น็ตของบรษิัทจดัการได ้อนัเน่ืองมาจากความบกพรอ่ง หรือ
ขดัขอ้งของอปุกรณใ์ดๆ และ/หรือความผิดพลาดของระบบอิเล็กทรอนิกสแ์ละการ
ส่ือสารของบรษิัทจดัการ เครือข่ายอินเทอรเ์น็ต และ/หรือเหตกุารณอ่ื์นใด บรษิัท
จดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุสามารถส่งค  าสั่งขายคืนผ่านช่องทาง
อ่ืนใดตามท่ีบรษิัทจดัการเห็นสมควร โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ  
7.4.1.5 การรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสอ่ื์นใด  
............................................... 
7.4.2 เง่ือนไขในการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
............................................... 
7.4.3 การจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทนุ  
............................................... 
7.4.4 การช าระเงินค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
............................................... 

 
 
 
 
 
 
 
7.4.5 การรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสอ่ื์นใด  
............................................... 
7.4.6 เง่ือนไขในการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
............................................... 
7.4.7 การจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทนุ  
............................................... 
7.4.8 การช าระเงินค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
............................................... 

8. การสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุ :   

8.1. ช่องทางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ: 
- Internet 
- บรษิัทจดัการ 
- อ่ืนๆ เช่น โทรสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกสอ่ื์นใด 

8.1. ช่องทางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ: 
- Internet 
- บรษิัทจดัการ 
- ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 
- อ่ืนๆ เช่น โทรสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกสอ่ื์นใด 

เพิ่มช่องทางการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ: 
 

13. เง่ือนไขและ
ขอ้จ ากดัในการจดัสรร
และการโอนหน่วย
ลงทนุ :   

13.1 บรษิัทจดัการ……………………………………………ดงัที่กล่าวมาขา้งตน้ 
13.2 บรษิัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะไม่จดัสรร และ/หรอืปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุ
ท่ีจะท าใหก้ารถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุใน
กองทนุรวมและหนา้ท่ีของบรษิัทจดัการ เวน้แตเ่ป็นกรณียกเวน้ตามหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุวา่ดว้ย
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ท่ีของ
บรษิทัจดัการ 
13.3 เพ่ือประโยชน…์……………………………………………แก่บคุคลใดก็ได ้

13.1 บรษิัทจดัการ……………………………………………ดงัที่กล่าวมาขา้งตน้ 
13.2 เพ่ือประโยชน…์……………………………………………แก่บคุคลใดก็ได ้

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
ประกาศ ที่  
ทน.57/2563 เก่ียวกบั
การยกเลิกขอ้จ ากดัการ
ถือหน่วยลงทนุเกิน  
1 ใน 3 ของกองทนุรวม 
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17. ช่ือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 17.6 ผูส้อบบญัชี : 

เดมิ มีรายช่ือผูส้อบบญัชี ของ บรษิัท พีวี ออดทิ จ ากดั มีจ านวน 5 ทา่น 
17.6 ผูส้อบบญัชี : 
เพิม่ ผูส้อบบญัชี ของ บรษิัท พีวี ออดทิ จ ากดั มีจ านวน 6 ทา่น 
นางสาว รฐาภทัร ลิม้สกลุ 

เพิ่มรายช่ือผูส้อบบญัชี 
ของบรษิัท พีวี ออดทิ 
จ ากดั จ านวน 1 ท่าน 

20. ขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ 20.1 ในกรณีท่ีบคุคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกวา่หนึ่งใน
สามของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิัทจดัการกองทนุรวม
ตอ้งไม่นบัคะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนันัน้ในส่วนท่ีเกินกวา่หนึ่ง
ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แตเ่ขา้ขอ้ยกเวน้ตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วย
ลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ท่ีของบรษิัทจดัการ 
................................... 
20.3 ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุ  
 บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทนุไดไ้ม่เกินหนึ่งในสามของ
จ านวนหน่วยลงทนุที จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม เวน้แตเ่ป็นกรณี
ยกเวน้ตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุใน
กองทนุรวมและหนา้ท่ีของบรษิัทจดัการ 
................................... 

20.1 ผูถื้อหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม บรษิัทจดัการกองทนุรวมจะไม่นบัคะแนน
เสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว เวน้แตเ่ป็นกรณี กองทนุรวมที่มีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ
และหน่วยลงทนุชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทนุเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสียง
ของผูถื้อหน่วยลงทนุดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนท่ีถืออยู่ 
................................... 
 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
ประกาศ ที่  
สน.52/2563 

ส่วนข้อผูกพัน 
3. ผูส้อบบญัชี :   เดมิ มีรายช่ือผูส้อบบญัชี ของ บริษัท พีวี ออดทิ จ ากดั มีจ านวน 5 ทา่น เพิม่ ผูส้อบบญัชี ของ บรษิัท พีวี ออดทิ จ ากดั มีจ านวน 6 ทา่น 

นางสาว รฐาภทัร ลิม้สกลุ 
เพิ่มรายช่ือผูส้อบบญัชี 
ของบรษิัท พีวี ออดทิ 
จ ากดั จ านวน 1 ท่าน 

6. ผูส้นบัสนนุการขาย
หรือรบัซือ้คืน 

- ไม่มี - บรษิัท หลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั 
ชัน้ 3 อาคารสาธรซติี ้เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต ้ 
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ10120  
โทรศพัท ์: 0-2285-1666 โทรสาร : 0-2285-1901  
บรษิัทจดัการอาจแตง่ตัง้ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนเพิ่มเตมิหรือยกเลิก 
การแตง่ตัง้ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนภายหลงัโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของ
บรษิัทจดัการ ในกรณีของการแตง่ตัง้ผูส้นบัสนนุเพิ่มเตมิ ผูส้นบัสนนุดงักล่าว 
อาจเป็นบคุคลธรรมดา หรือนิตบิคุคลที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใ้ห้

เพิ่มรายช่ือผูส้นบัสนนุ
การขายและรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุ 
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ความเหน็ชอบเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนของกองทนุ  
โดยผูส้นบัสนนุท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้จะตอ้งปฏิบตังิานไดภ้ายใตร้ะบบงานเดียวกนั
กบัผูส้นบัสนนุท่ีปฏิบตัหินา้ท่ีอยู่ก่อนแลว้ 
................................. 

13. สิทธิหนา้ท่ีและ
ความรบัผิดชอบของผู้
ถือหน่วยลงทนุ :   

13.4 ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ  
บรษิัทจดัการ.........................................................เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก  
บรษิัทจดัการมีอ านาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทนุ
เกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุว่าดว้ย
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ท่ีของ
บรษิัทจดัการ เวน้แตเ่ป็นกรณียกเวน้ตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จ ากดัการถือ
หน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั
ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ท่ีของบรษิัทจดัการ 

 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการ
ยกเลิกขอ้จ ากดัการถือ
หน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 
ของกองทนุรวม 

13.5 สิทธิในการลงมตเิพ่ือแกไ้ขเพิ่มเตมิโครงการจดัการลงทนุหรือแกไ้ขวธีิจดัการ 
ผูถื้อหน่วยลงทนุ................................................................. ................... ทัง้นี ้
เป็นไปภายใตห้วัขอ้ “วธีิการแกไ้ขโครงการจดัการกองทนุหรือแกไ้ขวธีิการจดัการ”  
ในกรณีท่ีบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึ่งในสาม
ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิัทจดัการกองทนุรวมหรือ
บรษิัทหลกัทรพัยท่ี์เป็นเจา้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทนุ 
(omnibus account) ตอ้งไม่นบัคะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนั
นัน้ในส่วนท่ีเกินกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

13.5 สิทธิในการลงมตเิพ่ือแกไ้ขเพิ่มเตมิโครงการจดัการลงทนุหรือแกไ้ขวธีิจดัการ 
ผูถื้อหน่วยลงทนุ................................................................. ................... ทัง้นี ้
เป็นไปภายใตห้วัขอ้ “วธีิการแกไ้ขโครงการจดัการกองทนุหรือแกไ้ขวธีิการจดัการ”  
ในกรณีท่ีบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึ่งในสาม
ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิัทจดัการกองทนุรวมหรือ
บรษิัทหลกัทรพัยท่ี์เป็นเจา้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทนุ 
(omnibus account) ตอ้งไม่นบัคะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนั
นัน้ในส่วนท่ีเกินกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
เวน้แตเ่ป็นกรณี กองทนุรวมท่ีมีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนิด
ดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทนุเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทนุ
ดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนท่ีถืออยู่ 

17. การจดัท าทะเบียน
หน่วยลงทนุ การโอน
หน่วยลงทนุ และ
ขอ้จ ากดัในการโอน
หน่วยลงทนุ 

.................................... 
บรษิัทจดัการกองทนุรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการลงทะเบียน
การโอนและการจ าน าหน่วยลงทนุ ในกรณีดงันี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วย
ลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั
ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ท่ีของบรษิัทจดัการ 

.................................... 
บรษิัทจดัการกองทนุรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการลงทะเบียน
การโอนและการจ าน าหน่วยลงทนุ ในกรณีดงันี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมท่ีเสนอขายตอ่ผูล้งทนุท่ีมิใช่รายย่อย 
และการโอนหน่วยลงทนุจะท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุไม่เป็นผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทนุ
รายใหญ่ หรือผูมี้เงินลงทนุสงู ตามท่ีก าหนดในโครงการจัดการกองทนุรวม เวน้แต่

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการ
ยกเลิกขอ้จ ากดัการถือ
หน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 
ของกองทนุรวม โดย
ขอ้ความดงักล่าวเป็น
ขอ้ความตามระบบ 
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(ข) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขายตอ่ผูล้งทนุท่ีมิใช่ราย
ย่อย และการโอนหน่วยลงทนุจะท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุไม่เป็นผูล้งทนุสถาบนั ผู้
ลงทนุรายใหญ่หรือผูมี้เงินลงทนุสงู ตามที่ก  าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวม 
เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ
หรือกองทนุรวมหุน้ระยะยาว 
 

เป็นการโอนทางมรดก 
(ข) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขายตอ่ผูล้งทนุสถาบนัหรือ
ผูล้งทนุรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทนุจะท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุไม่เป็น 
ผูล้งทนุสถาบนัหรือผูล้งทนุรายใหญ่พเิศษ ตามท่ีก าหนด ในโครงการจดัการกองทนุรวม 
เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทนุ ดงันี ้
1. หน่วยลงทนุท่ีบรษิัทจดัการกองทนุรวมขายใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 
พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทนุรวมหุน้ระยะยาวท่ีจดัตัง้ขึน้ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 
พ.ศ. 2563 
2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 
3. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุว่าดว้ยการลงทนุของกองทนุ 

OFAM ท่ีก  าหนดไว ้

18. ขอ้จ ากดัการถือ
หน่วยลงทนุ และ
ขอ้จ ากดัในการใชส้ิทธิ
ออกเสียง (ถา้มี) :   

18.1 บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทนุในแตล่ะกองทนุรวมได้
ไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุท่ี จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม  
18.2 ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามขอ้ 18.1 มีขอ้ยกเวน้ไดใ้นกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) กรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นบคุคลดงันี ้ 
(ก) กองทนุดงัตอ่ไปนี ้ 
1. กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  
2. กองทนุประกนัสงัคม  
3. กองทนุการออมแหง่ชาต ิ 
4. กองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาติ  
5. กองทนุส ารองเลีย้งชีพ  
6. กองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุทั่วไป  
7. กองทนุอ่ืนใดท่ีส านกังานพิจารณาว่ามีลกัษณะท านองเดี่ยวกนักบักองทนุ 1. – 6.  
8. กองทนุต่างประเทศท่ีมีลกัษณะตาม 1. – 7.  
(ข) นิตบิคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจากกองทนุตามวรรคหนึ่ง 
(1) (ก) ซึง่ไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล  
(ค) บคุคลซึง่ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใตโ้ครงการระหว่างประเทศ
โดยเป็นการลงทนุในตา่งประเทศของผูล้งทนุท่ีมิไดมี้สญัชาตไิทยหรือผ่านบญัชี

ผูถื้อหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วน
ท่ีเกินดงักล่าว เวน้แตเ่ป็นกรณี กองทนุรวมท่ีมีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุและหน่วย
ลงทนุชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทนุเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อ
หน่วยลงทนุดงักล่าวไดเ้ตม็ตามจ านวนท่ีถืออยู่ 
 

แกไ้ขตามประกาศ ท่ี 
ทน.62/2563 
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แบบไม่เปิดเผยช่ือ (omnibus account)  
 (ง) บคุคลอ่ืนท่ีไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังานเม่ือมีเหตจุ  าเป็นและสมควร  
(2) กรณีท่ีเป็นการถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีมีลกัษณะครบถว้นตามขอ้ 18.3 
ดงันี ้ 
(ก) กองทนุรวมอีทีเอฟ เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นผูล้งทนุรายใหญ่หรือ
ผูด้แูลสภาพคล่องที่ไดร้บัการแตง่ตัง้จากบรษิัทจดัการ “ผูล้งทนุรายใหญ่” และ 
“ผูด้แูลสภาพคล่อง” ตาม (2) (ก) ใหห้มายความถงึ ผูล้งทนุรายใหญ่และผูด้แูล
สภาพคล่อง ตามที่ก  าหนดไวใ้นประกาศท่ีเก่ียวกบัการจดัตัง้และการจดัการ
กองทนุรวมอีทีเอฟ  
(ข) กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพท่ีมีการรบัโอนเงินจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพ ทัง้นี ้
เฉพาะในส่วนของหน่วยลงทนุท่ีรองรบัการรบัโอนเงินดงักล่าว  
“เงินจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพ” ใหห้มายความดงันี ้ 
1. เงินท่ีกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพรบัโอนจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพ  
2. เงินท่ีกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพรบัโอนตอ่เน่ืองจากกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพอ่ืน  
3. ผลประโยชนอ์นัเกิดจากเงินตาม 1. และ 2.  
 (ค) กรณีอ่ืนนอกเหนือจากกรณีตาม (2) (ก) และ (ข) ซึง่เป็นการถือหน่วยลงทนุท่ี
มีระยะเวลาตดิตอ่กนัไม่เกินหนึ่งปี เวน้แต ่ไดร้บัผ่อนผนัจากส านกังานเน่ืองจากมี
เหตจุ  าเป็นและสมควรโดยพิจารณาถงึประโยชนโ์ดยรวมของผูถื้อหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมดงักล่าวเป็นส าคญั  
18.3 กองทนุรวมท่ีจะไดร้บัการยกเวน้ตามขอ้ 18.2 (2) ตอ้งมีลกัษณะครบถว้น
ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) การถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดเกินกว่าขอ้จ ากดั
การถือหน่วยลงทนุ ตอ้งมิไดเ้ป็นไปโดยมุ่งแสวงหาประโยชนอ่ื์นใดนอกเหนือจาก
ประโยชนท์ั่วไปท่ีพงึไดร้บัจากการลงทนุ เช่น เงินปันผล หรือสิทธิออกเสียง เป็นตน้  
(2) มีกระบวนการท่ีท  าใหม้ั่นใจไดว้่าผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมรบัทราบถงึ
การมีผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีถือเกินกว่าขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุ ซึง่อาจกระทบตอ่
การบรหิารจดัการกองทนุรวมหรือการเลิกกองทนุรวมได ้ 
18.4 เง่ือนไขเก่ียวกบัสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนกรณีท่ีถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จ ากดั
การถือหน่วยลงทนุ  
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(1) บรษิัทจดัการหรือนายทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุ 
ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดเกินขอ้จ ากดั
การถือหน่วยลงทนุ  
(2) การจ ากดัสิทธิรบัเงินปันผลของผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดท่ีถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จ ากดัการถือ
หน่วยลงทนุ จะถกูจ ากดัสิทธิรบัเงินปันผลในส่วนท่ีถือเกินนัน้ เวน้แตใ่นกรณี
ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. การเกินสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุมิไดเ้กิดจากการไดห้น่วยลงทนุมาเพิ่มเติม  
2. การเกินสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีขอ้ยกเวน้ขอ้จ ากดัการถือหน่วย
ลงทนุตามขอ้ 18.2  
(ข) บรษิัทจดัการจะยกเงินปันผลส่วนท่ีถูกจ ากดัสิทธิตาม (ก) ใหเ้ป็นรายไดข้อง
แผ่นดนิ  
(ค) ในระหวา่งการด าเนินการเพ่ือยกเงินปันผลใหเ้ป็นรายไดข้องแผ่นดิน บรษิัท
จดัการจะจดัท าบญัชีและแยกเงินปันผลส่วนดงักล่าวออกจากทรพัยส์ินอ่ืนของ
กองทนุรวม โดยไม่น ามารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรพัยส์ินของกองทนุรวม  
(3) กรณีท่ีบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จ ากดัการถือ
หน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกวา่หนึ่งในสามของ
จ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม เวน้แตก่ารเกิน
ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุเป็นกรณียกเวน้ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามขอ้ 
18.2 (1) (ค)  
(4) กรณีท่ีกองทนุรวมมีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุหากเป็นการขอมตริายชนิด
หน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกวา่หนึ่งในสามของ
จ านวนหน่วยลงทนุชนิดนัน้ เวน้แต ่ 
(ก) ชนิดหน่วยลงทนุนัน้มีบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดเพียงรายเดียวหรือ
กลุ่มเดียวเป็นผูถื้อหน่วยลงทนุชนิดนัน้ บรษิัทจดัการจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อ
หน่วยลงทนุดงักล่าวเตม็ตามจ านวนท่ีถืออยู่  
(ข) เป็นการถือหน่วยลงทนุท่ีมีลกัษณะตามท่ีก าหนดในขอ้ 18.2 (1) (ค) 
บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทนุไดไ้ม่เกินหนึ่งในสามของ
จ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้
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ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ วา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั
ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ท่ีของบรษิัทจดัการ 
 

22.2. การด าเนินการ
ของบรษิัทจดัการ เม่ือ
เลิกกองทนุรวม 

22.2.1 ในกรณีการเลิก.................................................................เป็นอย่างอ่ืน  
(ก) แจง้เป็นหนงัสือใหผู้ด้แูลผลประโยชนแ์ละส านกังานทราบ และแจง้ใหต้ลาด
หลกัทรพัยท์ราบในกรณีท่ี หน่วยลงทนุของกองทนุรวมนัน้เป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้ก่อนวนัเลิกกองทนุรวมเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 
วนัท  าการ  
(ข) ด  าเนินการ...........................................ของบรษิัทจดัการกองทนุรวม เป็นตน้  
(ค) จ าหน่ายทรพัยส์ิน....................................................ก่อนวนัเลิกกองทนุรวม 
 
  
22.2.2 ในกรณีการเลิกโครงการจดัการกองทนุรวมเพราะเหตตุามขอ้ 22.1.2 
............................................................................. เพ่ือเลิกกองทนุเปิดดงักล่าว  
(ก) ยตุกิารรบัค  าสั่งซือ้...................................................ปรากฏเหตตุาม 22.1.2  
(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุทราบ โดยทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนรวมทัง้แจง้เป็นหนงัสือใหผู้ด้แูลผลประโยชนแ์ละส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบดว้ย ทัง้นี ้ภายใน 3 วนัท  าการนบัแต่วนัท  าการท่ีปรากฏ
เหตตุาม 22.1.2  
(ค) จ าหน่าย...............................................................................โดยอตัโนมตั ิ 
(ง) ช าระคา่ขายคืน...................................................เป็นการเลิกกองทนุเปิดนัน้  
ในกรณีท่ีมลูค่า…………………………………..จะด าเนินการ ตาม (ก) ถงึ (ง) 

22.2.1 ในกรณีการเลิก.................................................................เป็นอย่างอ่ืน  
(ก) แจง้ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบก่อนวนัเลิกกองทนุรวมไม่นอ้ยกว่า 5 วนัท  าการ โดย
วธีิการดงันี ้ 
1. แจง้เป็นหนงัสือถงึผูด้แูลผลประโยชน ์ 
2. แจง้ส านกังานผ่านระบบท่ีจดัไวบ้นเว็บไซตข์องส านกังาน  
3. แจง้ตลาดหลกัทรพัยใ์นกรณีท่ีหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนัน้เป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ 
(ข) ด  าเนินการ...........................................ของบรษิัทจดัการกองทนุรวม เป็นตน้  
(ค) จ าหน่ายทรพัยส์ิน....................................................ก่อนวนัเลิกกองทนุรวม  
22.2.2 ในกรณีการเลิกโครงการจดัการกองทนุรวมเพราะเหตตุามขอ้ 22.1.2 
............................................................................. เพ่ือเลิกกองทนุเปิดดงักล่าว  
(ก) ยตุกิารรบัค  าสั่งซือ้...................................................ปรากฏเหตตุาม 22.1.2  
(ข) แจง้ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบภายใน 3 วนัท  าการนบัแตว่นัท  าการท่ีปรากฏเหตุ
ตาม 22.1.2  
1. แจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน  
2. แจง้เป็นหนงัสือถงึผูด้แูลผลประโยชน ์ 
3. แจง้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบท่ีจดัไวบ้นเว็บไซตข์องส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(ค) จ าหน่าย...............................................................................โดยอตัโนมตั ิ 
(ง) ช าระคา่ขายคืน...................................................เป็นการเลิกกองทนุเปิดนัน้  
ในกรณีท่ีมลูค่า…………………………………..จะด าเนินการ ตาม (ก) ถงึ (ง) 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศ สน.9/2563 

 


