กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
Asset Plus AI Fixed Income Fund 1 Not for Retail Investors
ASP-AIF1

หนังสือชีช้ วน
เสนอขายหน่วยลงทุน

หนังสือชีช้ วนฉบับนีร้ วบรวมขึน้ โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการ
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
Asset Plus AI Fixed Income Fund 1 Not for Retail Investors

จัดตัง้ และจัดการโดย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด

เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป
มูลค่าโครงการ 3,000,000,000.00 บาท จานวนหน่วย 300,000,000.0000 หน่วย

สถานทีต่ ิดต่อซือ้ ขายหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
หรือ นิติบุคคลที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนภายหลัง

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

สารบัญ
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รายละเอียดโครงการจัดการ

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย

คาจากัดความ / คานิยาม
กองทุน หมายถึง กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี ้ 1 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี ้ 1 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน แอสเซท พลัส จากัด
หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน
หนังสือชีช้ วน หมายถึง หนังสือชีช้ วนเสนอขายหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน หมายถึง ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุน
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ทาหน้าที่ขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนแล้วแต่
กรณีของกองทุน
นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ผูส้ อบบัญชี หมายถึง ผูส้ อบบัญชีของกองทุน
วันทาการ หมายถึง วันเปิ ดทาการตามปกติของบริษัทจัดการ
จองซือ้ หมายถึง จองซือ้ หน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
สั่งซือ้ หมายถึง สั่งซือ้ หน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
ผูจ้ องซือ้ หมายถึง ผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุน
ผูส้ ่งั ซือ้ หมายถึง ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุน
หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื่อสิน้ วันที่คานวณนั้น โดยคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปั ดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณ หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ปัดทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึน้

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี ้ 1 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
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ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คานวณราคาขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งเป็ นราคาที่รบั รองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิง้ หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งเป็ นราคาที่รบั รองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้างมากของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติพิเศษ หมายถึง มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือ
แจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
คาอธิบายคาศัพท์เรื่องการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายคาย่อและความหมายของคาย่อ รวมถึงคาศัพท์ท่ปี รากฏ
ในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณีท่สี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ประกาศแก้ไขปรับปรุง หรือเพิ่มเติมคาอธิบายศัพท์นเี ้ ป็ นอย่างอื่น
คาศัพท์

คาอธิบายศัพท์

“กลุ่มกิจการ”

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีท่สี ภาวิชาชีพบัญชีกาหนดให้จดั ทา
งบการเงินรวม

“กองทุนฟื ้ นฟู”

กองทุนเพื่อการฟื ้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

“กองทุนรวม

กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตงั้ ขึน้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตาม

พันธบัตรเอเชีย”

โครงการจัดตัง้ กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุม
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks
(EMEAP)

“กองทุน AI”

กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มใิ ช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)

“กองทุน buy & hold”

กองทุนรวมที่ม่งุ เน้นลงทุนเพียงครัง้ เดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกาหนดอายุของ
ทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS ต่างประเทศ” กองทุนที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะเป็ นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทัง้ นี ้ ไม่วา่ กองทุนดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูป
อื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน infra กองทุน private equity ที่จดั ตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมายต่างประเทศ

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี ้ 1 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
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“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ
“กองทุน infra”

รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่
1. กองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานต่างประเทศที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่ มีวตั ถุประสงค์
หลักในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานตาม 1. ทัง้ นี ้ ไม่วา่
กองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด

“กองทุน private equity”

กิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ที่อาจจัดตัง้ ขึน้ ในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด
และมีลกั ษณะของกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้
1. กิจการเงินร่วมลงทุนที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดการจัดการเงินทุนของกิจการเงินร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็ นการประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
(ก) มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผูล้ งทุนตัง้ แต่ 2 รายขึน้ ไป ทัง้ นี ้ ต้องมิได้เป็ นไปเพื่อ
แสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ
(ข) มีการมอบหมายให้บคุ คลหนึ่งบุคคลใดเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนและทรัพย์สินที่เกิดจากเงินทุน
(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้าทาสัญญาการลงทุนในหุน้ หรือการสนับสนุนทาง
การเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึง่ หุน้ ของกิจการนัน้ ในภายหลัง โดยมีส่วนในการกากับดูแล
แผนธุรกิจการดาเนินงานหรือการปรับปรุงการดาเนินงาน หรือการดาเนินการอื่นใดในลักษณะที่
สะท้อนถึงการมีบทบาทต่อการดาเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว

“กองทุน property”

กองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ อยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ท่อี ยู่ภายใต้บงั คับประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่จี ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
3. foreign REIT

“กองทุน UI”

กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ (Ultra Accredited Investor Mutual
Fund)

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี ้ 1 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
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“การลดความเสี่ยง”

การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการลงทุนโดยการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน derivatives ที่มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี ้
1. ไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกาไร (speculate)
2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3. เป็ นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพย์สนิ ที่ตอ้ งการลดความเสี่ยง
4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการ”

โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือ

ทรัพย์สินดังนี ้

ตราสารเทียบเท่า

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับเงินฝาก

เงินฝาก”

2. สลากออมทรัพย์ท่อี อกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“เงินฝากอิสลาม”

ข้อตกลงที่เป็ นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลกั ษณะที่เทียบเคียงได้กบั เงินฝาก โดย
คู่สญ
ั ญาที่เทียบเคียงได้กบั ผูฝ้ ากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่เทียบเคียงได้กบั ผูร้ บั
ฝากได้เต็มจานวน ณ เวลาใด ๆ

“ดัชนีกลุ่มสินค้า

ดัชนีท่มี ีองค์ประกอบเป็ นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด

โภคภัณฑ์”
“ดัชนีเงินเฟ้อ”

ดัชนีท่จี ดั ทาขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึง่ หนีก้ งึ่ ทุน”

ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็ นหุน้ ได้

“ตราสารภาครัฐไทย”

ตราสารดังนี ้
1. ตั๋วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกกู หรือหุน้ กู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื ้ นฟูเป็ นผูม้ ีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ

ตราสารที่มีรูปแบบทานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รฐั บาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง

ต่างประเทศ”

ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็ นผูอ้ อกหรือ
ผูค้ า้ ประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนัน้

“ตราสาร Basel III”

ตราสารเพื่อการนับเป็ นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่
มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกากับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking
Supervision (Basel III)

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี ้ 1 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
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“ตลาดซือ้ ขาย

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จดั ให้มีขึน้ เพื่อการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลกั ษณะ

หลักทรัพย์ต่างประเทศ”

ครบถ้วนดังนี ้
1. มีการรวบรวมคาเสนอซือ้ เสนอขายหลักทรัพย์จากผูเ้ สนอซือ้ หลายรายและผูเ้ สนอขายหลายราย
2. มีการกาหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกาหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ไว้
เป็ นการล่วงหน้า โดยผูใ้ ห้บริการไม่อาจใช้ดลุ ยพินจิ ในการจัดการซือ้ ขายเป็ นประการอื่น และผู้
เสนอซือ้ เสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนัน้

“ธปท.”

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.”

ธนาคารพาณิชย์

“บค.”

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.”

บริษัทเงินทุน

“บล.”

บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.”

บล. ที่ได้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน”

บริษัทที่มีหลักทรัพย์ท่ไี ด้รบั การจดทะเบียนหรือได้รบั การอนุญาตให้ทาการซือ้ ขายได้ใน SET

“บริษัทย่อย”

บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน
รวมที่มีการจัดทาและเปิ ดเผยล่าสุด ทัง้ นี ้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือ
หุน้ ที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ล่าสุด

“บริษัทใหญ่”

บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบ
การเงินรวมที่มีการจัดทาและเปิ ดเผยล่าสุด ทัง้ นี ้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ล่าสุด

“แบบ filing”

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิ

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่เี กิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิง ซึ่งกาหนดให้เป็ นหลักทรัพย์ตาม

ในผลประโยชน์”

ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดประเภทหลักทรัพย์
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)

“ผูม้ ีภาระผูกพัน”

ผูท้ ่มี ีภาระผูกพันในการชาระหนีต้ ามตราสารทางการเงินในฐานะผูอ้ อก ผูส้ ่งั จ่าย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั
อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ า้ ประกัน แล้วแต่กรณี

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี ้ 1 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
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“ศูนย์ซือ้ ขาย

ศูนย์ซือ้ ขายดังนี ้

derivatives”

1. ศูนย์ซือ้ ขาย derivatives ที่ได้รบั ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
2. ศูนย์ซือ้ ขาย derivatives ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ และให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รบั การ
ยอมรับจากสานักงาน

“หน่วย CIS”

หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บงั คับประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่วย infra”

หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพืน้ ฐานซึง่ อยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
1. กองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานต่างประเทศที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่ มีวตั ถุประสงค์
หลักในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพืน้ ฐานตาม 1. ทัง้ นี ้ ไม่วา่ จะ
จัดตัง้ ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด

“หน่วย private equity”

หน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) อันได้แก่ หุน้ ใบทรัสต์ ตราสารหรือหลักฐาน
แสดงสิทธิในทรัพย์สินของกิจการเงินร่วมลงทุนอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้ ทัง้ นี ้ ไม่ว่ากิจการดังกล่าว
จะจัดตัง้ ขึน้ ในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด
1. กิจการเงินร่วมลงทุนที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดการจัดการเงินทุนของกิจการเงินร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็ นการประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
(ก) มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผูล้ งทุนตัง้ แต่ 2 รายขึน้ ไป ทัง้ นี ้ ต้องมิได้เป็ นไปเพื่อ
แสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ
(ข) มีการมอบหมายให้บคุ คลหนึ่งบุคคลใดเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนและทรัพย์สินที่เกิดจากเงินทุน
(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้าทาสัญญาการลงทุนในหุน้ หรือการสนับสนุนทาง
การเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึง่ หุน้ ของกิจการนัน้ ในภายหลัง โดยมีส่วนในการกากับดูแล
แผนธุรกิจ การดาเนินงานหรือการปรับปรุงการดาเนินงาน หรือการดาเนินการอื่นใดในลักษณะที่
สะท้อนถึงการมีบทบาทต่อการดาเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี ้ 1 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
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“หน่วย property”

หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ อยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ท่อี ยู่ภายใต้บงั คับประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่จี ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุน้ กูร้ ะยะสัน้ ”

หุน้ กูท้ ่มี ีกาหนดเวลาชาระหนีไ้ ม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ที่ออกหุน้ กู้

“B/E”

ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark”

ตัวชีว้ ดั ของกองทุน ซึ่งเป็ นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีท่มี ีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและ
สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนัน้

“CIS operator”

บุคคลดังนี ้
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
2. ผูท้ าหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

“concentration limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน

“counterparty limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่ค่สู ญ
ั ญา

“CRA”

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
เว้นแต่ท่กี าหนดไว้เป็ นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5

“credit derivatives”

derivatives ที่มีลกั ษณะเป็ นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รบั การประกัน
ความเสี่ยงจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึง่ ไปยังคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ ตามมาตรฐานสากล โดยคู่สญ
ั ญาฝ่ าย
หนึ่งซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องชาระเงินให้แก่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง เมื่อเกิดเหตุการณ์ท่มี ีผลต่ อการ
ชาระหนี ้ (credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รบั การประกันความเสีย่ ง จะได้รบั ผลตอบแทนหรือ
ค่าธรรมเนียมสาหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

“credit event”

เหตุการณ์ท่เี กี่ยวข้องกับความสามารถในการชาระหนีต้ ามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา

“credit rating”

อันดับความน่าเชื่อถือที่จดั ทาโดย CRA ซึ่งเป็ นการประเมินความสามารถในการชาระหนีต้ าม
ตราสารหรือสัญญา

“currency risk”

ความเสี่ยงด้าน FX

“delta”

อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา underlying ของตรา
สารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี ้ 1 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
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“derivatives”

สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า

“derivatives on

derivatives ที่ซือ้ ขายในศูนย์ซือ้ ขาย derivatives

organized exchange”
“discount rate”

อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มกี ารลงทุนที่จะใช้ในการคานวณมูลค่าของหลักทรัพย์
หรือตราสารนัน้

“DW”

ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants)

“foreign REIT”

กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ท่ีจดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่ มีวตั ถุประสงค์หลักใน
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทัง้ นี ้ ไม่วา่
กองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตัง้ ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด

“FX”

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS”

ประเทศกลุ่มอนุภมู ิภาคลุ่มแม่นา้ โขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนาอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่
อยู่ในกลุ่มกิจการมาคานวณรวมกัน

“guarantor rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผูม้ ีภาระผูกพันในฐานะผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ า้ ประกัน

“international scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade”

credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้

“IOSCO”

International Organization of Securities Commissions

“IPO”

การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็ นการทั่วไปในครัง้ แรก (Initial Public Offering)

“issue rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating”

อันดับความน่าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสารหรือคู่สญ
ั ญา

“market price”

มูลค่าตามราคาตลาด

“MF”

กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF”

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี ้ 1 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
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“NAV”

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

“net exposure”

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็ นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตรา
สารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยูก่ บั ทรัพย์สิน ซึ่งเป็ นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงใน
ทรัพย์สินนัน้

“Non-retail MF”

กองทุนรวมที่มีผถู้ ือหน่วยลงทุนทัง้ หมดเป็ นผูล้ งทุนประเภทสถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้บงั คับของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป กองทุน
รวมเพื่อผูล้ งทุนที่มใิ ช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

“notional amount”

มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation”

ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ขอ้ ตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation
category & obligation characteristics)

“options”

สัญญาที่มีลกั ษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่ง
พระราชบัญญัติสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“OTC derivatives”

derivatives ซึ่งซือ้ ขายนอกศูนย์ซือ้ ขาย derivatives

“P/N”

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration”

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึง่ ได้จากการคานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD”

กองทุนสารองเลีย้ งชีพ (Provident Fund)

“regulated market”

ศูนย์กลางที่จดั ช่องทางการสื่อสารระหว่างผูค้ า้ เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซือ้ ขายตราสาร
ระหว่างกันได้ รวมทัง้ ให้ขอ้ มูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การ
กากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ทาหน้าที่กากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที่มี
ลักษณะทานองเดียวกับหลักทรัพย์

“repo”

ธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซือ้ คืน (repurchase agreement)

“retail MF”

กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo”

ธุรกรรมการซือ้ โดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

“SBL”

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and
Lending)

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี ้ 1 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
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“securities lending”

ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

“SET”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants”

ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้

“single entity limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา

“SIP”

Specific Investment Products

“SN”

ตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

“sovereign rating”

อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผอู้ อกตราสารมีถ่ินที่อยู่ ซึ่งเป็ นการประเมิน
ความเสี่ยงในการผิดนัดชาระหนีข้ องรัฐบาลของประเทศนัน้

“TBMA”

สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC”

บล. ที่ได้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR”

ใบแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)

“underlying”

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อา้ งอิง

“WFE”

World Federation of Exchanges

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี ้ 1 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

10

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี ้ 1 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Asset Plus AI Fixed Income Fund 1 Not for Retail Investors
1.3. ชื่อย่อ : ASP-AIF1
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิ ด
1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้
1.6. การกาหนดอายุโครงการ : ไม่กาหนด
1.7. อายุโครงการ : - ปี - เดือน - วัน
1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกาหนดอายุเป็ นช่วงเวลา) : 1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะยุติการจัดตัง้ โครงการ หากหลังจากปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก มูลค่าหน่วยลงทุนที่
จาหน่ ายได้แ ล้ว ทั้งหมดค านวณตามมูลค่ าที่ ต ราไว้ของหน่ ว ยลงทุน ต่ า กว่ ามูลค่ าขั้น ต่ าที่ จ ะลงทุน ในหลัก ทรัพ ย์ได้ต าม
วัตถุประสงค์ของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.7
“การคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุน”
1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย
1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
2. จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ ราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขาย :
2.1. จานวนเงินทุนของโครงการ : 3,000,000,000.00 บาท
2.2. เงื่อนไข (จานวนเงินทุนของโครงการ) :
1. ระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจานวนเงินทุนของโครงการ
2. บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่จี ะเพิ่มเงินทุนของโครงการและ/หรือวงเงินลงทุนในต่างประเทศได้ โดยไม่ถือเป็ นการแก้ไขโครงการ
โดยจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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2.3. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10 บาท
2.4. จานวนหน่วยลงทุน : 300,000,000.0000 หน่วย
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรก : 10 บาท
2.6. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ แรก : 50,000.00 บาท
2.7. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป : ไม่กาหนด
2.8. มูลค่าขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน : ไม่กาหนด
2.9. จานวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน : ไม่กาหนด
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า : ไม่กาหนด
2.11. จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่า : ไม่กาหนด
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าขัน้ ต่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.7 โดยถือว่าได้รบั ความ
เห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว เพื่อประโยชน์สงู สุดของกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี)
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อืน่ หรือการหาดอกผลโดยวิธอี ื่นทีจ่ ะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนสาหรับผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย (accredited investors) ที่มีศกั ยภาพในการดูแลตนเอง ที่ม่งุ หวัง
ผลตอบแทนที่ดี และยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนได้ในระดับสูง
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ตราสารแห่งหนี ้
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
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3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสีย่ งทัง้ ในและต่างประเทศ
การกาหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กาหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
และมีนโยบายลดหรือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทัง้ หมดที่มีอยู่
3.5. นโยบายการกูย้ มื (ถ้ามี) :
3.6. การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า : การลดความเสี่ยง (Hedging)
3.7. การลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มีกลยุทธ์การลงทุนครัง้ เดียว (buy-and-hold)
3.9. ดัชนีชวี ้ ดั /อ้างอิง (Benchmark) :
1.ไม่มี สัดส่วน (%):
หมายเหตุ:
เนื่องจาก กองทุนมีกลยุทธ์การการลงทุนแบบกาหนดระยะเวลาตามรอบการลงทุน โดยมีการประมาณการผลตอบแทนในแต่
ละรอบการลงทุนไว้แล้ว
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้
กรอบนโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผูล้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มี
การเปลี่ยนตัวชีว้ ัด คาอธิบายเกี่ยวกับตัวชีว้ ัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชีว้ ัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณี การเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ัดเพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของ
กองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในการใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ผี อู้ อกตัวดัชนีของตัวชีว้ ดั ไม่ได้จดั ทาหรือเปิ ดเผย
ข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ ผูล้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้อน
3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุนรวม buy-and-hold
รายละเอียดเพิม่ เติม :รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน
1. กองทุนมี นโยบายที่ จะลงทุน ในตราสารแห่ งหนี ้ ตราสารกึ่ งหนีก้ ึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงิน ฝาก และ/หรือ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดให้กองทุนลงทุนได้
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2. กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนีต้ ่างประเทศ และอาจเข้าทาสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives)โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ท่สี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด
โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)
3. กรณี ท่ีกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะทาการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศเต็มจานวน (Fully hedge)
4. กองทุนอาจลงทุน ในหรือมีไว้ซ่ึงตราสารแห่งหนีท้ ่ี มีอันดับความน่าเชื่อถื อต่ ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment
grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้รบั การจัดอ้นดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและไม่เกินวงเงินที่ได้รบั จัดสรร
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี ้ เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื่น
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารหนี ้
1.1.1 พันธบัตร
1.1.2 ตั๋วเงินคลัง
1.1.3 หุน้ กู้ (ไม่รวมหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ และตราสาร Basel III)
1.1.4 B/E
1.1.5 P/N
1.1.6 ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ กู้
1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่มี ี underlying เป็ นพันธบัตรหรือหุน้ กู้
1.1.8 ตราสารหนีอ้ ื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับตราสารหนีต้ าม 1.1.1 – 1.1.7 ตามที่สานักงานกาหนดเพิม่ เติม
1.2 ตราสารกึ่งหนีก้ งึ่ ทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที่ บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคณ
ุ สมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ท่คี รบถ้วน ดังนี ้
2.1 ไม่มีขอ้ กาหนดหรือเงื่อนไขที่ทาให้ผลู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีท่ีเป็ น B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้)
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2.3 มีขอ้ มูลเกี่ยวกับตราสารที่ บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่า เสมอ และมี
ข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซ่งึ จัดทาตามหลักวิชาการอันเป็ น
ที่ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีท่ีเป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชาระหนีก้ ารค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับ
อาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี ้
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7
ทัง้ นี ้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผูส้ ่งั จ่ายหรือผูอ้ อกตั๋ว ทัง้ จานวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ามี)
ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็ นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บงั คับกฎหมายไทย ต้องมีคณ
ุ สมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี ้
1. มีคุณสมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1
ข้อ 2.1 - 2.3
2. ในกรณีท่กี องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี ้ (ไม่ใช้กบั การลงทุนในหน่วย CIS
ของกองทุนรวมทองคาที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็ นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ
กองทุนนัน้
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สาหรับ
ทรัพย์สินที่เป็ น SIP ของกองทุนนัน้
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนัน้
3. ในกรณีท่กี องทุนรวมฟี ดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟี ดเดอร์
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็ นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บั ฝากดังนี ้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี ้ 1 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
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6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 1. - 9.
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้ ขายโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse Repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
1. คู่สญ
ั ญา ต้องเป็ นนิติบุคคลดังนีท้ ่ีสามารถเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธพ.
1.2 บง.
1.3 บค.
1.4 บล.
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธปท.
1.7 กองทุนฟื ้ นฟู
1.8 นิติบคุ คลที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2. ตราสารที่ใช้ในการทา reverse repo ต้องเป็ นตราสารดังนี ้
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็ น ตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุน้ กูร้ ะยะสัน้ ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ น
ผูม้ ีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตั๋ว และเป็ นตั๋วที่ถึงกาหนดใช้
เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
2.4 B/E P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันรับแต่วนั ที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณี ท่ีเป็ น issuer rating ต้องเป็ น credit rating ที่ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสัน้ ด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนีซ้ ่งึ มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ท่ขี นึ ้ ทะเบียนในตลาดซือ้ ขายตราสารหนี ้ หรือที่มีขอ้ มูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิง
ได้ซ่งึ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนีด้ งั กล่าวต้องมี credit rating
อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
2.5.1 มี credit rating ระยะสั้น อยู่ใน 2 อัน ดับ แรก หรือ credit rating ระยะยาวที่ เที ย บเคี ยงได้กับ credit rating ระยะสั้น
ดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนีซ้ ่งึ มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึน้ ทะเบียนในตลาดซือ้ ขายตราสารหนี ้ หรือที่มีขอ้ มูลราคาที่น่าเชื่อถือและ
อ้างอิงได้ซ่งึ มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนีด้ งั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี ้ 1 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
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2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่ เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้น
ดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
3. ระยะเวลาการรับชาระหนีข้ อง reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกาหนดเพิ่มเติมที่ บลจ. ต้องปฏิบตั ิสาหรับการลงทุนใน reverse repo ตามหลักเกณฑ์ท่สี านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี ้
1. คู่สญ
ั ญา ต้องมีค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีท่คี ่สู ญ
ั ญาดังกล่าวกระทาการ
ในฐานะตัวแทนของผูย้ ืม ผูย้ ืมต้องเป็ นบุคคลดังนีท้ ่สี ามารถประกอบธุรกิจหรือดาเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธปท.
1.3 กองทุนฟื ้ นฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการนาเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธพ.
1.6 บง.
1.7 บล.
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที่มีมลู ค่าทรัพย์สินของผูล้ งทุนแต่ละรายตัง้ แต่ 1 ล้านบาทขึน้ ไป
1.10 กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
1.11 นิติบคุ คลอื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
2.หลักทรัพย์ท่ใี ห้ยืม ต้องเป็ นหลักทรัพย์ท่ีอยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ท่ี ธปท. ทา
หน้าที่เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องดาเนินการดังนี ้
3.1 ดาเนินการให้มกี ารวางหรือเรียกหลักประกันจากผูย้ มื เพื่อเป็ นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์โดยต้องเป็ นหลักประกันดังนี ้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุน้ กูร้ ะยะสัน้ ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตั๋วและเป็ นตั๋วที่ถึงกาหนดใช้
เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.1.5 B/E P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึ่ง credit rating อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีท่เี ป็ น issuer rating
ต้องเป็ น credit ratingที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสัน้ ด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนีท้ ่มี ี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี ้ 1 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

17

3.1.7 หนังสือคา้ ประกันที่ ธพ. เป็ นผูอ้ อกให้แก่กองทุนเพื่อเป็ นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หน่วยลงทุนของ MMF
3.2 ดาเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดาเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให้บริษัทจัดการ
สามารถบังคับชาระหนีเ้ อาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนาหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทาให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนัน้ ได้ เว้น
แต่เป็ นการบังคับชาระหนีต้ ามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์นั้นเอง
3.4 ดารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิน้ วัน ≥ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ท่ใี ห้ยืม
3.5 ในกรณีท่หี ลักประกันเป็ นเงินสด ให้นาเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี ้
3.5.1 เงินฝากใน ธพ.หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี ้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ.บง.หรือธนาคารที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตั๋วและเป็ นตั๋วที่ถงึ กาหนดใช้เงินเมื่อ
ทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี ้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณี ท่ีเป็ น issuer rating ต้องเป็ น credit rating ที่ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสัน้ ด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สาหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลัก ษณะและสาระสาคัญ ของสัญ ญา ให้ใช้สัญ ญาที่ มี ลัก ษณะและสาระสาคัญ ของสัญ ญาตามประกาศส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่ าด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
หลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี ้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ตอ้ งมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี ้
1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบีย้
1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ในกรณีท่ี derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อา้ งอิงดังกล่าวต้องเป็ นราคาปั จจุบนั (spot price) หรือ
ราคาสัญ ญาซื อ้ ขายล่วงหน้า (futures price) เท่ านั้น ทั้งนี ้ ราคาของ underlying อื่นที่ ไม่ ใช่ ดัช นี หรือ underlying ที่ เป็ น
องค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิ ดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ดังนี ้
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2.2.2.1 กรณี เป็ น OTC derivative ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญ ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ น ธนาคารพาณิ ชย์ ธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ตัวแทนซือ้ ขาย derivatives หรือผูค้ า้ derivatives
2.2.2.2 กรณีเป็ น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ เป็ น
นิติบคุ คลที่ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลโดยหน่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ท่เี ป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็ นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณี ท่ีจะต้องมี การชาระหนีด้ ว้ ยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิน้ สุดลง สินค้านั้นต้องเป็ นทรัพย์สินที่กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทัง้ นี ้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็ นผูม้ ีสิทธิรบั มอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านัน้ ก็ตาม
3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชาระหนีต้ ามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจานวนที่เพียงพอต่อภาระที่ กองทุนอาจต้อง
ชาระหนีต้ ามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิน้ สุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นัน้ และเป็ นไปตามที่สานักงานกาหนด
4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
ในกรณีท่ี บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามที่สานักงานกาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
5.1 ให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทัง้ นี ้ ในกรณีท่วี นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของ บริษัทจัดการให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทาการ
ถัดไป
5.2 ในกรณีท่เี กิดเหตุการณ์ท่สี ่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนยั สาคัญ ให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
5.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง่ ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี ้ เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื่น
ทั้งนี ้ การลงทุนในตราสารหรือสัญ ญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็ นการทาสัญญาใน
ประเทศที่มีหน่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซือ้ ขายใน
ตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็ นสมาชิกของ WFE หรือเป็ นตราสารของบริษัทที่จดั ตัง้ และเสนอขายใน GMS อาทิเช่น
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) (GMS) เป็ นต้น

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี ้ 1 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

19

ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป
1. ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้แก่
1.1 ตราสารหนีต้ ่างประเทศ
1.1.1 พันธบัตร
1.1.2 ตั๋วเงินคลัง
1.1.3 หุน้ กู้ (ไม่รวมหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ และตราสาร Basel III)
1.1.4 B/E
1.1.5 P/N
1.1.6 ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ กู้
1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่มี ี underlying เป็ นพันธบัตรหรือหุน้ กู้
1.1.8 ตราสารหนีอ้ ื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับตราสารหนีต้ าม 1.1.1 – 1.1.7 ตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
1.2 ตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III)
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที่ บลจ. จะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคณ
ุ สมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ท่คี รบถ้วน ดังนี ้
2.1 ไม่มีขอ้ กาหนดหรือเงื่อนไขที่ทาให้ผลู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีท่ีเป็ น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดาเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้)
2.3 มีขอ้ มูลเกี่ยวกับตราสารที่ บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่าเสมอ และมี
ข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซ่งึ จัดทาตามหลักวิชาการอันเป็ น
ที่ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีท่ีเป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชาระหนีก้ ารค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับ
อาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี ้
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7
ทัง้ นี ้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผูส้ ่งั จ่ายหรือผูอ้ อกตั๋ว ทัง้ จานวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ามี)
ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
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ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็ นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บงั คับกฎหมายต่างประเทศ ต้องมีคณ
ุ สมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี ้
1. มีคุณสมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วน ที่ 1
ข้อ 2.1 - 2.3
2. เป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีลกั ษณะดังนี ้
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่กากับดูแลด้านหลั กทรัพย์และตลาดซือ้
ขายหลักทรัพย์ซ่งึ เป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีการซือ้ ขายในตลาดซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็ นสมาชิกของ WFE
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานกากับดูแลที่เป็ นสมาชิก สามัญของ IOSCO
2.3 ในกรณีท่ี MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
การกากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสาหรับกองทุนเพื่อผูล้ งทุนรายย่อยของประเทศนัน้
3. ประเทศที่กากับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุม้ ครองผูล้ งทุนอย่างเพียงพอทัง้ นี ้ ตามรายชื่อประเทศ
ที่สานักงานกาหนด
4. ในกรณีเป็ นการลงทุนของ MF ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจากัดการกูย้ มื ไว้เฉพาะกรณี
มีเหตุจาเป็ นในการบริหารสภาพคล่องเป็ นการชั่วคราวเท่านัน้ และมี นโยบายการลงทุนดังนี ้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของ
กองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็ นกองทุนรวมทองคาที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็ นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน ≥ 80% ของ NAV ของกองทุน
CIS ต่างประเทศนัน้
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ
MF นัน้ ทัง้ นี ้ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไม่ใช้กบั กรณีทรัพย์สินที่เป็ น SIP
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สาหรับ
ทรัพย์สินที่เป็ น SIP ของ MF นัน้
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นัน้
5 ในกรณี ท่ีกองทุนรวมฟี ดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ ใช่
กองทุนที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับกองทุนรวมฟี ดเดอร์ เว้นแต่เป็ นกรณีท่มี ีความจาเป็ นและเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทัง้ นี ้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล เหตุผลความจาเป็ นและ
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชีช้ วนด้วย
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็ นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บั ฝากดังนี ้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
3. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 1. - 2.
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้ โดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repo)
โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่สี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
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ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่สี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท Derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี ้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ตอ้ งมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี ้
1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2 อัตราดอกเบีย้
1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ในกรณีท่ี derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อา้ งอิงดังกล่าวต้องเป็ นราคาปั จจุบนั (spot price) หรือ
ราคาสัญ ญาซือ้ ขายล่ วงหน้า (futures price) เท่ านั้น ทั้งนี ้ ราคาของ underlying อื่ น ที่ ไม่ ใช่ ดัชนี หรือ underlying ที่ เป็ น
องค์ประกอบของดัชนีดงั กล่าว ต้องเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิ ดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ.จะดาเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 OTC derivatives ดังนี ้
2.2.2.1 กรณีเป็ น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นนิติบุคคลที่ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลโดยหน่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเป็ นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที่เป็ นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณี ท่ีจะต้องมี การชาระหนีด้ ว้ ยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิน้ สุดลง สินค้านั้นต้องเป็ นทรัพย์สินที่กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทัง้ นี ้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็ นผูม้ ีสิทธิรบั มอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านัน้ ก็ตาม
3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชาระหนีต้ ามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจานวนที่เพียงพอต่อภาระที่ กองทุนอาจต้อง
ชาระหนี ้ต ามข้อตกลงเมื่ อ derivatives สิ น้ สุด ลงไว้ต ลอดเวลาที่ ได้ลงทุน ใน derivatives นั้น และเป็ น ไปตามที่ สานัก งาน
กาหนด
4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
ในกรณี ท่ี บริษั ท จัด การลงทุ น ใน derivatives ที่ underlying ไม่ ใช่ สิ่ งเดี ย วกั บ ทรัพ ย์สิ น ที่ จ ะลดความเสี่ ย ง การลงทุ น ใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามที่สานักงานกาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีขอ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
5.1 ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริษัทจัดการ ทราบทุกวันที่ 15 และสุดท้าย
ของแต่ละเดือน ทัง้ นี ้ ในกรณีท่วี นั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของบริษัทจัดการ ให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทา
การถัดไป
5.2 ในกรณีท่เี กิดเหตุการณ์ท่สี ่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนยั สาคัญ ให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งคานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
5.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้
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3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี ้ ในกรณีท่ีสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัท
จัดการจะลงทุนให้เป็ นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สนิ

1
2

ตราสารภาครัฐไทย
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึน้ ไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ากว่า 2 อันดับ
แรก
2.3 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating
หน่วย CIS
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
5.1 เป็ นตราสารหนีห้ รือตราสารกึ่งหนีก้ งึ่ ทุนที่ผอู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมาย
ไทย หรือสาขา ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ใน
ประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียน5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการ
ทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีท่เี ป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ ≤ 397 วัน นับแต่วนั ที่
ลงทุน ที่ไม่ได้มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี ้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

3
4
5
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อัตราส่วน (% ของ NAV)
กรณีทเ่ี สนอขายเฉพาะต่อ
ผู้ลงทุนสถาบัน II และ
ผู้ลงทุนรายใหญ่ HNW
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้วแต่อตั ราใดจะ
สูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นา้ หนักของตราสารที่ลงทุนใน
benchmark + 5%
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ข้อ

ประเภททรัพย์สนิ

อัตราส่วน (% ของ NAV)
กรณีทเี่ สนอขายเฉพาะต่อ
ผู้ลงทุนสถาบัน II และ
ผู้ลงทุนรายใหญ่ HNW

5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 ในกรณีท่เี ป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน
ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
6 ทรัพย์สินดังนี ้
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้วแต่อตั รา
6.1 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
ใดจะสูงกว่า
6.1.1 เป็ นตราสารหนีห้ รือตราสารกึ่งหนีก้ ึ่งทุนที่ผอู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมาย
(1) 25% หรือ
ไทย และเสนอขายตราสารนัน้ ในต่างประเทศหรือผูอ้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตาม
(2) นา้ หนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบั อนุญาต benchmark + 5%
ให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย)
6.1.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
6.1.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
6.1.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ
filing
6.1.2.3 ในกรณีท่เี ป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ ≤ 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน
ที่ไม่ได้มีลกั ษณะตาม 6.1.2.1 หรือ 6.1.2.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี ้
6.1.2.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.2.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.1.2.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตามข้อ
6.1.2.3.1 – 6.1.2.3.2
6.1.3 ในกรณีท่เี ป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน
ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
6.2 reverse repo
6.3 OTC derivatives
7 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP)
รวมกันไม่เกิน 5%
หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝาก
ผูอ้ อกตราสารหรือคู่สญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี ้ 1 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
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ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สนิ
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือ
การเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี ้ แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นา้ หนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน
benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สนิ
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบคุ คลตามกฎหมาย
ไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว)
เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ่งั จ่าย หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รบั โอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สญ
ั ญาตาม reverse
repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
2 ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MFได้ดาเนินการให้มีการรับ
โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไข
ให้ MF สามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี ้
(ข้อนีไ้ ม่ใช้กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ที่
ลงทุนใน B/E หรือP/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มอี ายุไม่เกิน
อายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้
ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)
3 reverse repo
4 securities lending
5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี ้ 1 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

อัตราส่วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี
บัญชี เว้นแต่เป็ น MF ที่มีอายุโครงการ
< 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ที่อายุ
กองทุนคงเหลือ < 6 เดือน ทัง้ นี ้ เฉพาะ
MF ที่มี อายุโครงการ > 1 ปี

รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%
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ข้อ
ประเภททรัพย์สนิ
อัตราส่วน (% ของ NAV)
6 derivatives
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
hedging limit : การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลด
ความเสี่ยง
7 7.1 ตราสารกึ่งหนีก้ งึ่ ทุน
ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20%
7.2 derivatives ที่มี Underlying เป็ นตราสารตามข้อ 7.1
หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของ MF ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ
product limit
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สนิ
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารหนี ้ หรือ ตราสารกึง่ หนีก้ งึ่
1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีส้ ินทางการเงิน (financial liability)1 ของผูอ้ อกตรา
ทุนของผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ง
สารรายนัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทัง้ นี ้
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้ าครัฐไทย ในกรณีท่ผี อู้ อกตราสารมีหนีส้ ินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชี
หรือตราสารหนีภ้ าครัฐ
ถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนามูลค่าหนีส้ ินทางการเงิน
ต่างประเทศ)
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนีส้ ินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูล
หนีส้ ินทางการเงินนัน้ จะต้องเป็ นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็ นการทั่วไป และในกรณีท่ี
ผูอ้ อกตราสารไม่มีหนีส้ ินทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารตามข้อนีข้ องผูอ้ อกรายนัน้ เป็ นรายครัง้ เว้นแต่ ในกรณีท่ผี อู้ อกตราสาร
ได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็ นรายโครงการ
1.2 ในกรณีท่กี องทุนลงทุนในตราสารตามข้อนีโ้ ดยเป็ นตราสารที่ออกใหม่และมี
credit rating อยูใ่ นระดับต่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้
บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1
ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้นแต่กรณีท่ผี ู้
ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคล ดังนี ้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี ้ 1 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
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ข้อ

2

ประเภททรัพย์สนิ

หน่วย CIS ของกองทุนใด
กองทุนหนึง่

อัตราส่วน (% ของ NAV)
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทัง้ หมดของ MF หรือกองทุน CIS
ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี ้
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนีโ้ ดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

หมายเหตุ :
1
หนี ้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิ จารณาตามมาตรฐานการบัญชี ท่ี ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทางบการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดโดยคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ เป็ นที่ ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial
Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้น
2
รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกาหนดการจัดทางบการเงินในครัง้ แรกของผูอ้ อกตราสาร
ทัง้ นี ้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนให้เป็ นไปตามระกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
การลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 5 : การดาเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดแต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคณ
ุ สมบัติท่ีเปลี่ยนแปลงไปจนเป็ น
เหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็ นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่ง
รายงานต่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดกรณีดงั กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ท่บี ริษัทจัดการ
(2) จาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ แต่ตอ้ งไม่เกินกว่า 90
วันนับแต่วนั ที่ทรัพย์สินนัน้ ขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 4
(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคณ
ุ สมบัติเปลี่ยนแปลงไปจน
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จาหน่ายทรัพย์สินนัน้ ออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบั ติแล้วแต่กรณี และให้จดั ส่ง
รายงานต่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดกรณีดงั กล่าว
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติให้เป็ นไปตาม (2) บริษัทจัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลตาม
วรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุท่ีไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน และผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3
วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็ นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนเป็ นเวลา 5 วันทาการติดต่อกันโดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี ้
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี ้ 1 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
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(1) จัด ท ารายงานโดยระบุรายละเอีย ดเกี่ ย วกั บ ประเภท จานวน อัต ราส่ วนการลงทุน และวัน ที่ ก ารลงทุน ไม่ เป็ น ไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจน
จัดเก็บสาเนารายงานไว้ท่บี ริษัทจัดการ
(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนด
(3) แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ แต่ตอ้ งไม่
เกินระยะเวลาดังนี ้ เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 4
(ก) 30 วันนับแต่วันสิ น้ รอบระยะเวลาบัญ ชี ในกรณี ท่ีไม่ เป็ นไปตามอัตราส่ วนการลงทุนที่ คานวณตามประเภททรัพย์สิน
สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน
(ข) 90 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว สาหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)
(4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทารายงานข้อมูล
เกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี
และจัดส่งรายงานต่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่สามารถแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดตาม (3)(ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้องจัดทา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุท่ีไม่ สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อ
สานักงาน และผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
ความในวรรคหนึ่งมิให้นามาใช้กับกองทุนรวมที่ม่งุ เน้นลงทุนเพียงครัง้ เดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกาหนดอายุของ
ทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม
3. ในกรณีท่กี องทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดแต่ต่อมามีกรณีดงั ต่อไปนี ้ จนเป็ นเหตุให้ไม่เป็ นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อ 2 โดยอนุโลม
(1) กรณีท่กี องทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนัน้
(2) กรณีท่กี องทุนได้รบั ทรัพย์สินมาจากการบริจาค
4. ในกรณี ท่ีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจาเป็ นอื่นใดทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกาหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2 (3) (ข) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวจะไม่เป็ นประโยชน์
ต่อผูล้ งทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดาเนินการตามความเหมาะสมได้โดยจะคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
และจะส่งรายงานเกี่ยวกับการดาเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
และผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมก่อนครบระยะเวลาที่ตอ้ งแก้ไขให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี ้ ในการจัดส่ง
รายงานดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดาเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้
ส่วนที่ 6 : การดาเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดประเภทของกองทุน
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีสดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้อง
ดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้ง เหตุผลที่ทาให้มีการลงทุนไม่เป็ นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน รวมทัง้ จัดส่งต่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ไม่เป็ นไป
ตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ท่บี ริษัทจัดการ
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(2) ดาเนินการแก้ไขให้สดั ส่วนการลงทุนของกองทุนเป็ นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดาเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุน ทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดในข้อ 2
2. ในกรณีท่ีการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการ
ดาเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่สดั ส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลง
ทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงั คับ โดยวิธีการดังกล่าวต้อง
มีระยะเวลาเพียงพอและเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน รวมทัง้ เมื่อได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุ นให้เปลี่ยนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีท่ีครบกาหนด 90 วันนับแต่วนั ที่สดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน แต่
การเปลีย่ นแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บงั คับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้ เพิ่มเติม
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.3. รายละเอียดเพิม่ เติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :
รายละเอียดเพิม่ เติม :
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
- บริษัทจัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรกที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วน โดยเริ่มตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการ
ของบริษัทจัดการ หรือ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน ถึงเวลา 15.30 น.
5.2.1 การขอรับหนังสือชีช้ วนและเอกสารการจองซือ้
ผูส้ นใจจองซือ้ หน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชีช้ วน และ เอกสารการจองซือ้ ได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซือ้ คืน ทุกวัน ระหว่าง เวลาทาการ
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5.2.2 วิธีการเปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุน
ในกรณีท่ีไม่เคยมีบญ
ั ชีผถู้ ือหน่วยลงทุน ผูส้ นใจลงทุนต้องเปิ ดบัญชีดงั กล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคาขอเปิ ดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที่กาหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็ นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการ
กาหนดในการเปิ ดบัญชีซ่งึ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ผูจ้ องซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดในใบคาขอเปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุน
และใบคาขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทัง้ เงื่อนไขอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกาหนดต่อไป ซึ่งจะติดประกาศไว้ท่ี
บริษัทจัดการ หรือมีจดหมายเพื่อแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ ทัง้ นี ้ กรณีบริษัทจัดการจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการเปิ ดบัญชี
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศไว้ท่บี ริษัทจัดการ และสานักงานของผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซือ้ คืน
5.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
1. กรณีบคุ คลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาบัตรประจาตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสาเนา
หนังสือเดินทางซึง่ ลงนามรับรองความถูกต้อง
2. กรณีนิติบคุ คล
(1) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล และเงื่อนไขการลงนาม
(4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
ทัง้ นี ้ เอกสารต่าง ๆ ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
5.2.4 วิธีการจองซือ้ หน่วยลงทุน
เมื่ อผู้สนใจจองซือ้ หน่ วยลงทุน มี บั ญ ชีผู้ถื อหน่วยลงทุน แล้ว สามารถจองซือ้ หน่ วยลงทุน ด้วยตนเองที่บ ริษั ทจัดการหรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน ได้ตามราคาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก โดยกรอกใบคาสั่งซือ้
หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนพร้อมชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุน โดยผูส้ ่งั ซือ้ จะต้องสั่งซือ้ หน่วยลงทุนไม่ต่ากว่า 50,000 บาท
5.2.5 การรับชาระ และการเก็บรักษาเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน
ผูจ้ องซือ้ อาจชาระเป็ นเงินสด หรือชาระเป็ นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใด โดยการชาระเป็ นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใดผูจ้ องซือ้ ต้อง
ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญ ชีจองซือ้ หน่วยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส จากัด ” ซึ่งเป็ นบัญ ชีกระแสรายวัน ที่เปิ ดไว้กับ
ธนาคารดังต่อไปนี ้ ซึ่งดอกเบีย้ รับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รบั จากบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดาเนินการ
ให้เป็ นผลประโยชน์ต่อกองทุน
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บรู ณะ
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที่ 3
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ
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บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่จี ะเปลีย่ นแปลงเพิ่มเติมบัญชีดงั กล่าว โดยไม่ถือเป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศไว้
ที่ท่ที าการของบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ทัง้ นี ้ ในการชาระเงินไม่ว่าด้วยวิธีใด หากมิใช่กรณีท่ีผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดอื่นภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเพื่อจองซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาเสนอขาย
ครัง้ แรกจะสิน้ สุด
ในกรณีท่ีผจู้ องซือ้ ชาระเป็ นเงินสด หรือวิธีอื่นใดที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ทนั ที ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ได้ภายในเวลา 15.30 น.
แต่หากผูจ้ องซือ้ ชาระเป็ นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใดที่ตอ้ งส่งเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทาการถัดไป ผูจ้ องซือ้ ต้องชาระค่า
ซือ้ หน่วยลงทุนภายในเวลา 12.00 น.
การจองซือ้ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษั ทจัดการได้รบั เงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนครบตามจานวนเงินที่ส่ ังซือ้ และได้ทา
รายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน ผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคาสั่งจองซือ้
หน่วยลงทุนนัน้ ได้เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
ในกรณี ท่ีผจู้ องซือ้ หน่วยลงทุนชาระเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใดซึ่งถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัท
จัดการจะดาเนินการยกเลิกรายการจองซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ และแจ้งให้ผจู้ องซือ้ ทราบ
บริษัทจัดการจะนาเงินที่ได้รบั จากการจองซือ้ หน่วยลงทุนนีเ้ ก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนของ
บลจ. แอสเซท พลัส จากัด”
5.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผจู้ องซือ้ โดยคานวณจากจานวนเงินที่ได้รบั ชาระหารด้วยมูลค่าที่ตราไว้ โดยจานวน
หน่วยลงทุนที่ได้รบั จัดสรรจะคานวณตามหลักสากลเป็ นตัวเลขทศนิยม 5 ตาแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตาแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตาแหน่งที่ 5 ทิง้
กรณีท่ีผูจ้ องซือ้ ชาระค่า จองซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟต์ ตั๋วแลกเงิน คาสั่งจ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใด บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่ผจู้ องซือ้ หน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการ สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ ตั๋วแลกเงิน คาสั่งจ่ายเงิน
หรือวิธีการอื่นใดได้เรียบร้อยแล้ว และวันที่บริษัทจัดการได้รบั เงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุนจะต้องอยู่ระหว่างระยะเวลาเสนอขาย
โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “จองซือ้ ก่อนได้ก่อน”
ในกรณีท่ีจานวนเงินที่ระบุในใบคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนไม่ตรงกับจานวนเงินที่บริษัทจัดการได้รบั ชาระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจานวนเงินที่ได้รบั ชาระเป็ นเกณฑ์
ในกรณีท่กี ารจองซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ มีผลให้จานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจานวนหน่วยลงทุนที่ได้รบั อนุมตั ิจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “จองซือ้ ก่อนได้ก่อน” ตามคาสั่งซือ้ ที่ สามารถเรียก
เก็บเงินได้ ในกรณีท่จี องซือ้ พร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุน
ที่เหลืออยู่ให้ผจู้ องซือ้ ที่จองซือ้ พร้อมกันนัน้ ตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ผจู้ องซือ้ แต่ละรายจองซือ้ เข้ามา (Pro Rata) ทัง้ นี ้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีท่บี ริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่จี ะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุน
แต่บางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผจู้ องซือ้ ทราบล่วงหน้า
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5.2.7 การคืนเงินค่าจองซือ้ หน่วยลงทุน
ในกรณีท่ผี จู้ องซือ้ หน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้ แรกไม่ได้รบั การจัดสรรไม่ว่าทัง้ หมด หรือบางส่วน และ/หรือในกรณีท่ีบริษัท
จัดการต้องยุติโครงการจัดการเนื่องจากไม่สามารถจาหน่ายให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณี ท่ีมีการจัดสรรหน่วย
ลงทุนให้แก่บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด บริษัท
จัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้
แรก และจะคืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผจู้ องซือ้ ตามวิธีการรับเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนที่ผจู้ องซือ้ ระบุไว้ในใบคาขอเปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุน ภายใน 1 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครัง้ แรก หรือนับตั้งแต่วนั ปิ ดการเสนอขายแล้วแต่กรณี เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รบั อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ให้ดาเนินการโครงการจัดการต่อไปได้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) อันเนื่องจากความ
ผิดพลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชาระดอกเบีย้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละเจ็ดครึง่ ต่อปี นับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลา
ดังกล่าวข้างต้น ถึงวันที่บริษัทจัดการชาระเงินค่าจองซือ้ คืนจนครบถ้วน
5.2.8 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธคาสั่งซือ้ หากผูล้ งทุนไม่ใช่ "ผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย"
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผูท้ ่มี ีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริก าหรือผู้ท่ีมีถ่ิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมี ถ่ินที่ อยู่ในสหรัฐอเมริก า รวมถึ งกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขึ น้ และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผูล้ งทุนที่
เป็ นบุคคลอเมริกนั (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
ในการชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีท่ีผจู้ องซือ้ หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอื่นที่จัดตัง้ โดยบริษัท
จัดการเพื่อจองซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ ผูจ้ องซือ้ จะต้องชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนีก้ ับ
บริษัทจัดการไม่ได้
การจองซือ้ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รบั เงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเต็มจานวนและได้ทารายการขายหน่วย
ลงทุนแล้ว เพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนและผูจ้ องซือ้ จะไม่สามารถยกเลิกคาสั่งจองซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ ได้ เว้นแต่ จะ
ได้รบั อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
อย่างไรก็ ตาม บริษัท จัด การขอสงวนสิทธิท่ี จะปฏิเสธการจองซือ้ ตามคาสั่งจองซือ้ หน่วยลงทุน ในกรณี ท่ีบ ริษัท จัดการได้
พิจารณาแล้วว่าการจองซือ้ ในกรณีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือ
ต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ
สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการจองซือ้ หน่วยลงทุนของผูจ้ องซือ้ หน่วย
ลงทุนแล้วเท่านัน้
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6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
- Tele-Bank
- บริษัทจัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
- โทรสาร
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุน ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก เป็ นรอบระยะเวลา โดยบริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้ง
วันเปิ ดรับคาสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุนและวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนรอบแรกให้ผถุ้ ือหน่วยลงทุนทราบ ภายใน 15 วันทาการ
นับจากวันจดทะเบียนกองทุน และในรอบต่อๆไป บริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ก่อนถึงวัน
ทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนแต่ละรอบเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 10 วันทาการ
สาหรับการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านบริการซือ้ ขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต ที่บริษัทจัดการได้รบั หลังวันเปิ ดรับคาสั่ง
ซือ้ ขายหน่วยลงทุนในรอบใด บริษัทจัดการจะถือว่าเป็ นคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนสาหรับวันทาการซือ้ ขายในรอบถัดไป
6.2.1. การขอรับหนังสือชีช้ วนและเอกสารการจองซือ้
ผูส้ นใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชีช้ วนและเอกสารการจองซือ้ ได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน ทุกวัน
ระหว่างเวลาทาการ
6.2.2 วิธีการเปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุน
ในกรณีท่ไี ม่เคยมีบญ
ั ชีผถู้ ือหน่วยลงทุน ผูส้ นใจลงทุนต้องเปิ ดบัญชีดงั กล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคาขอเปิ ดบัญชี ผู้
ถือหน่วยลงทุนและเอกสารที่กาหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็ นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการ
กาหนดในการเปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุน ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดใน ใบคาขอเปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุน
และใบคาขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทั้งเงื่อนไขอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกาหนดต่อไปซึ่งจะติดประกาศไว้
บริษัทจัดการเพื่อแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ ทัง้ นี ้ กรณี บริษัทจัดการจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการเปิ ดบัญชี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศไว้ท่บี ริษัทจัดการ และสานักงานของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
6.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
1. กรณีบคุ คลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราช การ หรือสาเนาบัตรประจาตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสาเนา
หนังสือเดินทางซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
2. กรณีนิติบคุ คล
(1) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล และเงื่อนไขการลงนาม
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(4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
ทัง้ นี ้ เอกสารต่าง ๆ ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
6.2.4. วิธีการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนด้วยตนเอง
เมื่อผูส้ ่งั ซือ้ เปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุนแล้ว สามารถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือ
รับซือ้ คืน หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจัดให้บริการไว้หรือประกาศเพิ่มเติมในอนาคตตามวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ใน
วันเปิ ดรับคาสั่งซือ้ ขายแต่ละรอบ ตามราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขาย ซึ่งคานวณตามหัวข้อ “วิธีการคานวณ
กาหนด เวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และ
วิธีดาเนินการ ในกรณีท่ีมลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง” ได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน โดยกรอกรายละเอียด
ในใบคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนพร้อมชาระเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยผูส้ ่ ังซือ้ จะต้องสั่งซือ้ หน่วยลงทุนไม่ต่ ากว่า
50,000 บาท
ผูส้ ่งั ซือ้ อาจชาระค่าสั่งซือ้ เป็ นเงินสด เช็ค ดราฟท์ หรือวิธีอื่นใด ที่ สามารถเรียกเก็บเงินได้ ภายในเวลา 15.30 น.ของวันทาการ
ซือ้ ขายหน่วยลงทุน โดยขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส จากัด” ซึ่งเป็ นบัญชีกระแส
รายวันที่เปิ ดไว้กับธนาคารดังต่อไปนี ้ ซึ่งดอกเบีย้ รับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รบั จากบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนข้างต้น บริษัท
จัดการจะดาเนินการให้เป็ นผลประโยชน์ต่อกองทุน
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บรู ณะ
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที่ 3
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ
• ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดงั กล่าว โดยไม่ถือเป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศไว้
ที่ท่ที าการของบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ทัง้ นี ้ การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนหลังเวลาที่กาหนด หรือ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ได้รบั ค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนภายในเวลาที่กาหนด
ให้ถือเป็ นการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในวันทาการซือ้ ขายถัดไป ตามราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขายถัดไป
6.2.5 วิธีการซือ้ หน่วยลงทุนทางโทรสาร
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนควรศึกษาหนังสือชีช้ วนก่อนทาการสั่งซือ้ ทางโทรสาร โดยสามารถขอรับข้อมูลและหนังสือชีช้ วนได้ท่ีบริษัท
จัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุนแล้วสามารถส่งคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผูถ้ ื อหน่วยลงทุน
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องให้แก่บริษัทจัดการโดยทางโทรสารได้ทกุ วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนตกลงส่ง
ต้นฉบับเอกสารทัง้ หมดให้แก่บริษัทจัดการภายใน 7 วัน นับจากวันที่มีการส่งคาสั่งซือ้ ทางโทรสาร
หากปรากฏว่าข้อมูลตามโทรสารกับเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกันหรือบริษัทจัดการไม่ได้รบั เอกสารต้นฉบับ และได้ดาเนินการตาม
โทรสารแล้ว บริษัทจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนเห็นชอบให้บริษัทจัดการดาเนินการตามโทรสารนัน้ แล้ว
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟท์ เช็คธนาคาร หรือคาสั่งหักบัญชีธนาคารที่ สามารถเรียก
เก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกัน ภายในวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนในแต่ละรอบเท่านัน้ โดยขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย ” บัญชี
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จองซือ้ หน่วยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส จากัด ” ซึ่งเป็ นบัญชีกระแสรายวัน ที่เปิ ดไว้กับธนาคารดังต่อไปนี ้ ซึ่งเป็ นบัญ ชี
กระแสรายวัน ซึ่งดอกเบีย้ รับ หรือผลประโยชน์ใดๆที่ได้รบั จากบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดาเนินการให้
เป็ นผลประโยชน์ต่อกองทุน
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บรู ณะ
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที่ 3
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ
• ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบัญชีดงั กล่าว โดยไม่ถือเป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศไว้
ที่ท่ที าการของบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
ทัง้ นี ้ การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนหลังเวลาที่กาหนด หรือ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ได้รบั ค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนภายในเวลาที่กาหนด
ให้ถือเป็ นการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในวันทาการซือ้ ขายถัดไป ตามราคาขายหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขายถัดไป
6.2.6 วิธีการซือ้ หน่วยลงทุนผ่านบริการซือ้ ขายทางโทรศัพท์
บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ผ่านบริการซือ้ ขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ได้ โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องลงนาม
ในคาขอใช้บริการซือ้ ขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ในคาขอใช้บริการ
ดังกล่าว โดยรายละเอียดดังกล่าวที่บริษัทจัดการกาหนดขึน้ นัน้ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กรณีมีเหตุขดั ข้องของระบบอิเล็ก ทรอนิกส์ จนเป็ นเหตุให้บริษัทจัดการไม่ได้รบั เงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าว ให้ถือว่ายังไม่มี
การทารายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่านบริการซือ้ ขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์
เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนตกลงใช้บริการซือ้ ขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ บริษัทจัดการถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุน ยอมรับและผูกพัน
ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดไว้ในคาขอใช้บริการ และ/หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากความขัดข้องของระบบ
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและแจ้งให้สานักงาน ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน ก่อนจะเริ่มรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนทางโทรศัพท์
6.2.7 วิธีการซือ้ หน่วยลงทุนทางระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ ต โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องลงนามในคาขอใช้บริการซือ้ ขายหน่วย
ลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ในคาขอใช้บริการดังกล่าว โดยรายละเอียด
ดังกล่าวที่บริษัทจัดการกาหนดขึน้ นัน้ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ ตจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผูส้ ่ งั ซือ้ ได้ทารายการสั่งซือ้ และบริษัทจัดการได้รบั เงินค่าซือ้ หน่วย
ลงทุนเรียบร้อยแล้ว และบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคาสั่งนัน้ ได้ เว้นแต่
จะได้รบั อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
กรณีมีเหตุขดั ข้องของระบบอิเล็กทรอนิกส์ จนเป็ นเหตุให้บริษัทจัดการไม่ได้รบั เงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าว ให้ถือว่ายัง ไม่มี
การทารายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต
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เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนตกลงใช้บริการซือ้ ขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ ต บริษัทจัดการถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนยอมรับและผูกพัน
ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดไว้ในคาขอใช้บริการ และ/หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากความขัดข้องของระบบ
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและแจ้งให้สานักงาน ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน ก่อนจะเริ่มรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต
6.2.8 วิธีการซือ้ หน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด
บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดได้ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการ
กาหนด เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
คาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนทางอิเล็กทรอนิกส์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อผูส้ ่ งั ซือ้ ได้ทารายการสั่งซือ้ และบริษัทจัดการได้รบั เงินค่าซือ้ หน่วย
ลงทุนเรียบร้อยแล้วและบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่วยลงทุน โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคาสั่งนัน้ ได้เว้นแต่
จะได้รบั อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ กรณี มีเหตุขดั ข้องของระบบอิเล็กทรอนิกส์จนเป็ นเหตุให้บริษัทจัดการไม่ได้
รับเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่าว ให้ถือว่ายังไม่มีการทารายการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนทางอิเล็กทรอนิกส์นนั้
เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนตกลงใช้บริการซือ้ ขายหน่วยลงทุนทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจัดการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนยอมรับและ
ผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดไว้ในคาขอใช้บริการ และ/หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากความขัดข้องของระบบ
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มใช้บริการ โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี)
6.2.9 การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผซู้ ือ้ หน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ โดยคานวณจากจานวนเงินที่ได้รบั ชาระหารด้วยราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิน้
วันทาการซือ้ ขาย โดยจานวนหน่วยลงทุนที่ได้รบั จัดสรรจะคานวณตามหลักสากลเป็ นตัวเลขทศนิยม 5 ตาแหน่งแต่ใช้ทศนิยม
4 ตาแหน่งโดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิง้
ในกรณีท่ีจานวนเงินที่ระบุในใบคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนไม่ตรงกับจานวนเงินที่บริษัทจัดการได้รบั ชาระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจานวนเงินที่ได้รบั ชาระเป็ นเกณฑ์
ในกรณี ท่ี ก ารสั่งซื อ้ หน่ วยลงทุน นั้น มี ผลท าให้จานวนหน่ วยลงทุน ของกองทุน เกิ น จ านวนหน่ ว ยลงทุน ที่ ได้รั บ อนุมัติ จ าก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัท จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั่งซือ้ ก่อนได้ก่อน” ตามคาสั่งซือ้ ที่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในกรณีท่สี ่งั ซือ้ พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรร
หน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผสู้ ่งั ซือ้ ที่ส่งั ซือ้ พร้อมกันนัน้ ตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ผสู้ ่งั ซือ้ แต่ละรายสั่งซือ้ เข้ามา (Pro Rata)
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
ในกรณีท่บี ริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย
ลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผสู้ ่งั ซือ้ ทราบล่วงหน้า
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6.2.10 การคืนเงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
ในกรณี ท่ีผูส้ ่ งั ซือ้ หน่วยลงทุนและจานวนหน่วยลงทุนที่ผูส้ ่ งั ซือ้ รวมกันเกินจานวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจดทะเบียนกับ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั่ งซือ้ ก่อนได้ก่อน และหากมีการสั่งซือ้
พร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผสู้ ่งั ซือ้ ที่ส่งั ซือ้
พร้อมกันนัน้ ตามสัดส่วนจานวนหน่วยลงทุนที่ผสู้ ่งั ซือ้ แต่ละรายสั่งซือ้ เข้ามา (Pro Rata) ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
จัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่า
สั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผสู้ ่งั ซือ้ ตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผสู้ ่ ั งซือ้ ระบุไว้
ในใบคาขอเปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ที่ส่งั ซือ้ หน่วยลงทุน
6.2.11 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิทจี่ ะปฏิเสธคาสั่งซือ้ หากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนทีม่ ิใช่รายย่อย"
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่
เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้
ทีม่ ีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ทมี่ ีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นทีอ่ ยู่
ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพ ย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดาเนิ น
กิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการ
โอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผู้ลงทุนที่เป็ นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น
เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
ในการชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุน หากมิใช่กรณี ท่ีผูส้ ่ งั ซือ้ หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอื่นที่จัดตัง้ โดยบริษัท
จัดการเพื่อสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนจะต้องชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบ
ลบหนีก้ บั บริษัทจัดการไม่ได้
การสั่งซือ้ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รบั เงินค่าสั่งซือ้ หน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทารายการขายหน่วยลงทุน
แล้ว เพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผูส้ ่งั ซือ้ จะไม่สามารถยกเลิกคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาต
จากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลการสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของผูส้ ่งั ซือ้ หน่วย
ลงทุน ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซือ้ ตามคาสั่งซือ้
หน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซือ้ ในกรณีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือ
ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่มวิธีการให้บริการการซือ้ ขายหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือเป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยการประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
6.3. การสั่งซือ้ หน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 0 วัน
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7. การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
- Internet
- Tele-Bank
- บริษัทจัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
7.3. วิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
- รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
บริษัทจัดการจะเปิ ดรับคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นรอบระยะเวลา โดยบริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งวันเปิ ดรับคาสั่งซือ้ ขาย
หน่วยลงทุน และวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนรอบแรกให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ ภายใน 15 วันทาการ นับจากวันที่จดทะเบียน
กองทุน และในรอบต่อๆไป บริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ก่อนวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
แต่ละรอบเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 10 วันทาการ
สาหรับการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านบริการซือ้ ขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์และทางอินเทอร์เนต ที่บริษัทจัดการได้รบั หลัง
วันเปิ ดรับคาสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุนในรอบใด บริษัทจัดการจะถือว่าเป็ นคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนสาหรับวันทาการซือ้ ขายใ น
รอบถัดไป โดยบริษัทจัดการจะทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ตามราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ณ สิน้ วันทาการซือ้ ขาย ซึ่งคานวณ
ตามหัวข้อ “วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีท่มี ลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง”
7.4.1 การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนด้วยตนเอง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน ทุกวันทาการ
ซือ้ ขายหน่วยลงทุน โดยกรอกใบคาสั่งขายคื นหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและยื่นต่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุน
การขายหรือรับซือ้ คืนภายในวันเปิ ดรับคาสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุน ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการของบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้ คืน ถึงเวลา 15.30 น.
ทัง้ นี ้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันที ในกรณีท่ีมีผถู้ ือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนเป็ นมูลค่าตัง้ แต่ 10 ล้านบาทขึน้ ไป
7.4.2 วิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทางโทรสาร
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถส่งคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผูถ้ ือหน่วยลงทุนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ให้แก่บริษัทจัดการโดยทางโทรสารได้ ภายในวันเปิ ดรับคาสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุน ตัง้ แต่เวลาเปิ ดทาการของบริษัทจัดการหรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน ถึงเวลา 15.30 น. โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทัง้ หมดให้แก่บริษัทจัดการ
ภายใน 7 วัน นับจากวันที่มีการส่งคาสั่งขายคืนทางโทรสาร
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กรณีมีเหตุมีเหตุขดั ข้องทางอิเล็กทรอนิกส์ จนเป็ นเหตุให้บริษัทจัดการไม่ได้รบั คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้ถือว่ายังไม่
มีการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสาร
หากปรากฏว่าข้อมูลตามโทรสารกับเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกันหรือบริษัทจัดการไม่ได้รบั เอกสารต้นฉบับ และได้ดาเนินการตาม
โทรสารแล้ว บริษัทจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนเห็นชอบให้บริษัทจัดการดาเนินการตามโทรสารนัน้ แล้ว
7.4.3 วิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซือ้ ขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์
บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการซือ้ ขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด ซึ่งได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน ทราบโดยประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและแจ้งให้สานักงาน ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน ก่อนจะเริ่มรับคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์
7.4.4 วิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ต (Internet)
บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เนต โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการ
กาหนด ซึ่งได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับและแจ้งให้สานักงาน ก.ล.ต.
ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน ก่อนจะเริ่มรับคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เนต
7.4.5 วิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด
บริษัทจัดการอาจรับคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดได้ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข
และวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รบั ความ
เห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนตกลงใช้บริการซือ้ ขายหน่วยลงทุนทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจัดการถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนยอมรับและ
ผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดไว้ในคาขอใช้บริการ และ/หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากความขัดข้องของระบบ
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มใช้บริการ โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/
หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน (ถ้ามี)
7.4.6 เงื่อนไขในการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิ ดรับคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นรอบระยะเวลา โดยบริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งวันเปิ ดรับคาสั่งซือ้ ขาย
หน่วยลงทุน และวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนรอบแรกให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบ ภายใน 15 วันทาการ นับจากวันที่จดทะเบียน
กองทุน และในรอบต่อๆไป บริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ก่ อนวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
แต่ละรอบเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 10 วันทาการ
การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน ได้รบั คาสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน และได้ทารายการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนแล้ว
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ผูส้ ่งั ขายคืนไม่สามารถยกเลิกคาสั่งขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษหรือเป็ นกรณีท่ีบริษัท
จัดการอยู่ในระหว่างการดาเนินการตามข้อ "การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน"
อนึ่ง ในกรณี ท่ีบัญชีของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็ นเวลานาน
ติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะปิ ดบัญชี ดังกล่าวโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเพิ่มวิธีการให้บริการการซือ้ ขายหน่วยลงทุ นในอนาคต โดยไม่ถือเป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยการประกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
7.4.7 การจัดสรรเงินให้แก่ผสู้ ่งั ขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รบั
ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงิน
ให้แก่ผสู้ ่งั ขายคืน โดยคานวณราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ณ สิน้ วันที่บริษัทจัดการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ในกรณีท่ีผสู้ ่งั ขายคืนเป็ นจานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคานวณจานวนเงินที่ส่งั ขายคืนโดย คูณจานวนหน่วยลงทุนด้วย
ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิน้ วันทาการรับซือ้ คืนนัน้
ในกรณีท่ผี สู้ ่งั ขายคืนเป็ นจานวนเงิน บริษัทจัดการจะคานวณจานวนหน่วยลงทุนที่ส่งั ขายคืนด้วย ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่
คานวณได้ ณ วันทาการรับซือ้ คืนนัน้ ทัง้ นี ้ จานวนหน่วยลงทุนที่คานวณได้จะเป็ นตัวเลขทศนิยม 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตาแหน่งที่ 5 ทิง้
การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผูส้ ่งั ขายคืนมีจานวนหน่วยลงทุน
ตามทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจานวนหน่วยลงทุนที่ส่งั ขายคืน
ในกรณี ท่ีจานวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนเกินกว่าจานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ผูถ้ ื อ หน่วยลงทุนมีอยู่ตาม
ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ตาม
ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผสู้ ่งั ขายคืนตามการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขข้างต้น เท่าที่บริษัท
จัดการสามารถรับซือ้ คืนได้จากจานวนเงินสดของกองทุน
บริษัทจัดการจะยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนที่รบั ซือ้ คืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันทาการรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนจานวนนัน้
7.4.8 การชาระเงินค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชาระเงินค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการ นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่ทา
การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ในการชาระเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชาระเงินค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคาขอเปิ ดบัญชี ผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือใบคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
7.5. ระยะเวลาในการรับซือ้ คืน : บริษัทจัดการจะรับเปิ ดรับคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นรอบระยะเวลา โดยจะมีหนังสือแจ้ง
ให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเป็ นรอบๆ
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้ คืน :
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7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ต้องแจ้งล่วงหน้า 0 วัน
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในวันเปิ ดรับคาสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุนแต่ละรอบ
7.9. รายละเอียดเพิม่ เติม :
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- บริษัทจัดการ
- ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิม่ เติม :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี ้ 1 กับกองทุนเปิ ดอื่นที่บริษัท
จัดการกาหนดให้สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ตามกาหนดเวลาการรับคาสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุนที่กาหนดไว้ในข้อ 5 ข้อ 6
และข้อ 7
ทัง้ นีใ้ นกรณีทกี่ องทุนนีเ้ ป็ นกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนทีจ่ ะสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุนนีจ้ ะต้องเป็ น " ผู้ลงทุน
ทีม่ ิใช่ร่ายย่อย " เท่านั้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวหมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของ
อีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะดาเนินการนาเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจาก กองทุนต้นทาง ซึ่งได้หกั
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อไปชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ในกรณีท่ีกองทุนต้นทางใดมี
การคิดค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การคานวณหน่วยลงทุนที่จะขายคืนจาก
กองทุนต้นทาง จะใช้เกณฑ์การคานวณโดยระบบ “เข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)”
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดรับคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นการชั่วคราวหรือถาวรในกรณีท่ีบริษัทจัด การเห็น
ว่า การรับคาสั่งดังกล่าวไม่เป็ นประโยชน์สงู สุดหรืออาจมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุน และ/หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ท่บี ริษัทจัดการ สานักงานและสาขา
ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
8.2.1 วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนได้ ตามกาหนดเวลา
การรับคาสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุน ที่กาหนดไว้ในข้อ5 ข้อ6 และข้อ7
8.2.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
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8.2.3 ราคาขายและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
(1) ในกรณี ท่ีเป็ นกองทุนต้นทาง ให้ใช้ราคารับซือ้ คืนที่คานวณได้เมื่อสิน้ วันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการ
คานวณจานวนเงินที่จะสับเปลี่ยน
(2) ในกรณี ท่ีเป็ นกองทุนปลายทาง ให้ใช้ราคาขายที่คานวณได้เมื่อสิน้ วันทาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการ
คานวณจานวนหน่วยที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั
8.2.4 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีท่ีกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทาง ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระบุเป็ นจานวนหน่วยลงทุนที่จะสับเปลี่ยน
(2) ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนกองทุนต้นทางระบุจานวนหน่วยลงทุนที่จะสับเปลี่ยนมากกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ใน
รายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถื อว่าผูถ้ ื อหน่วยลงทุนประสงค์ท่ีจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ทัง้ หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
(3) ในกรณีท่ีกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนปลายทาง ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั การยกเว้นข้อจากัดจานวนเงินขัน้ ต่าในการซือ้ หน่วย
ลงทุนตามที่ระบุในหัวข้อการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
(4) บริษัทจัดการจะแจ้งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทาการตรวจสอบรายการทั้งหมดกับทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน และหาก
ถูกต้องก็จะดาเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนยกเลิกหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของ
กองทุนปลายทางเท่ากับจานวนหน่วยลงทุนที่คานวณได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในหัวข้อ 8.2.3 ราคาขายและราคารับซือ้ คืน
กรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
(5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทาการ
นับตัง้ แต่วนั ที่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
(6) บริษัทจัดการอาจไม่ดาเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้วหรืออาจหยุดรับคาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีท่บี ริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดาเนินการไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามหัวข้อการไม่
ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(7) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้ย่ืนคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วจะไม่สามารถเพิกถอนคาสั่งดังกล่าวได้ เว้นแต่จะได้รบั อนุมตั ิจาก
บริษัทจัดการก่อนเท่านัน้
(8) สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในการซือ้ หน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทาง จะเกิดขึน้ หลังจากที่ได้มีการบันทึกข้อมูลการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนลงในระบบของ
นายทะเบียนแล้วเท่านัน้
9. การชาระค่ารับซือ้ คืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อืน่ แทนเงิน :
กรณี บริษัทจัดการไม่สามารถชาระค่าขายคื นหน่วยลงทุนเป็ น เงินและจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ น หลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกาหนดขัน้ ตอนการดาเนินการต่อไป โดยต้องได้รบั มติพิเศษให้ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
เป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน โดยขัน้ ตอนที่กาหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบตั ิไ ด้จริง และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมทุกราย
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10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด
ไว้แล้วได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีท่ีเข้าเหตุดังต่อไปนี ้ โดยได้รบั
ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่ างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุท่ีทาให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องนัน้ ต่างจากราคารับซือ้
คืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขนึ ้ ไปและคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา โดยราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องนัน้ ต่างจากราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขนึ ้ ไป และคิด
เป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (2)หรือ (3) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทาการนับแต่วนั ที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนมีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั
การผ่อนผันจากสานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รบั ความ
เห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสานักงานโดยพลัน
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ดาเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผถู้ ือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับ ซื ้อคืน หน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชาระค่าขายคื นแก่ผู้ถื อหน่วยลงทุน ตามลาดับ วัน ที่ส่งคาสั่งขายคื น
ก่อนหลัง
11. การไม่ขายไม่รับซือ้ คืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :
1. บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รบั ไว้แล้ว หรื อจะหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือ
คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีท่กี าหนดไว้ ซึ่งไม่เกินกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซือ้ ขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี ้ โดยได้รบั ความเห็นชอบ
ของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
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ทัง้ นี ้ การไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รบั ไว้แล้ว หรือการหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
(ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทาได้ไม่เกินหนึ่งวันทาการ เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันจากสานักงาน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนีเ้ กิดขึน้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญ
(ก) ตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซือ้ ขายได้ตามปกติ ทั้งนี ้ เฉพาะในกรณีท่ีก องทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ท่ซี ือ้ ขายในตลาดซือ้ ขายหลักทรัพย์แห่งนัน้ เกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ท่ีทาให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทาให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุท่ีทาให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน แก่ผลู้ งทุนเฉพาะ
ราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี ้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
1. การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษั ท จัด การกองทุน รวมไม่ สามารถด าเนิ น การรู จ้ ัก ลูก ค้า และตรวจสอบเพื่ อ ทราบข้อ เท็ จ จริงเกี่ ย วกับ ลูก ค้า ได้ใน
สาระสาคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลี่ยนให้บริษัท จัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อัน เนื่ อ งมาจากการที่ บ ริษั ท จัด การกองทุน รวมรายเดิ ม ไม่ ส ามารถด ารงความเพี ย งพอของเงิน กองทุน ได้ต ามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ท่ีเป็ น
หน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
(6) อยู่ระหว่างดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้อผูกพัน
2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคาสั่งซือ้
หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดย
พลัน และหากเป็ นเหตุตาม ข้อ 1(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ทราบถึงการ
หยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนัน้ ให้สานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ข ายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 1(1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทาการให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดาเนินการดังต่อไปนี ้ ก่อนการเปิ ดรับคาสั่งซือ้ หรือ
คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
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(ก) รายงานการเปิ ดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่ง ขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ณ วันทาการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนัน้ ให้สานักงานทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิ ดขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปิ ดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน
3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รบั มาแล้วหรือหยุดรับคาสั่งซือ้
หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ ไปและคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคาสั่งซื อ้ หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุด
ขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน
12. การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืนหรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคาสั่งซือ้ คาสั่งขายคืน หรือคาสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
13. เงือ่ นไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธคาสั่งโอนหน่วยลงทุนหากผูล้ งทุนไม่ใช่ "ผูล้ งทุนที่มใิ ช่รายย่อย"
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผูท้ ่มี ีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริก าหรือผู้ท่ีมีถ่ิ นฐานอยู่ ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมี ถ่ินที่ อยู่ในสหรัฐอเมริก า รวมถึ งกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขึน้ และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผูล้ งทุนที่
เป็ นบุคคลอเมริกนั (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
14. การจ่ายเงินปั นผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล : ไม่จ่าย
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล :
14.3. กาหนดเวลา วิธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน :
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15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่งั ซือ้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยที่ประมาณการได้ท่เี รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด) :
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.2800 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิถวั เฉลี่ย
รายละเอียดเพิม่ เติม :
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนทัง้ หมดเป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ว
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้ หมด
รายละเอียดเพิม่ เติม :
หักด้วยมูลค่าหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ณ วันที่คานวณ*
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้ หมด
รายละเอียดเพิม่ เติม :
หักด้วยมูลค่าหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ณ วันที่คานวณ*
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้ หมด
รายละเอียดเพิม่ เติม :
หักด้วยมูลค่าหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทุน ณ วันที่คานวณ*
15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย : ไม่มี
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15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ1.0000 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง้ หมด
รายละเอียดเพิม่ เติม :
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครัง้ แรกจะจ่ายตามจานวนที่จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของ
กองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวัน เป็ นเวลาไม่เกิน 5 ปี ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู ้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนากองทุน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจัดตัง้ กองทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้ จากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.
(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดาเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจานวนที่จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทัง้ จานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนัน้ ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู ้ ค่าใช้จ่ายด้าน
การตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนากองทุน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ จากการปฏิบัติตามคาสั่ง หรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทาและจัดพิมพ์ ใบคาขอเปิ ดบัญชี ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน ใบคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ใบคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค่าจัดทาจัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอก
กล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน การขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้ จากการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชีช้ วนและรายงานประจาปี ถึงผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทุนเป็ นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดาเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษั ทจัดการปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รบั คาสั่งจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนีข้ องกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชาระหนีเ้ ป็ นทรัพย์สินอื่นแทนการชาระหนีด้ ว้ ยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ้
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจานอง ค่าปลดจานอง ค่า
จัดพิม พ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่ าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ ยวข้องกับ ทางราชการ ค่าใช้จ่ายอัน เกิ ดจากการรับ ชาระหนีเ้ ป็ น
ทรัพย์สินอื่นแทนการชาระหนีด้ ว้ ยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ้ ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทาประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน
ค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชาระเงินค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณี ยากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณี ยากรสาหรับหนังสื อโต้ต อบกับ ผู้ถื อหน่วยลงทุน ค่ าพาหนะ ค่ าใช้จ่ ายในการสื่อสารโต้ตอบโดยวิธีอื่ นที่ มิใช่ท าง
ไปรษณีย ์
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(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชาระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากการติดตามทวงถาม หรือการดาเนินคดีเพื่อการรับชาระหนีใ้ ด ของกองทุนรวม
การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่กี าหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
แห่งประเทศไทย
(3) ค่ า ธรรมเนี ย มที่ เกี่ ย วกับ การซื อ้ หลัก ทรัพ ย์ ซึ่งจะรวมอยู่ ในต้น ทุ น ของค่ า ซื อ้ หลัก ทรัพ ย์เมื่ อ มี ก ารซื ้อ หลัก ทรัพ ย์แ ละ
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื่อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซือ้ ขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)
(4) ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ จากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการทารายการซือ้ ขาย รับมอบ ส่งมอบทรัพย์สิ นใน
ต่ า งประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมป์ และภาษี ต่ า งๆที่ เกี่ ย วข้อ ง ค่ า ใช้จ่ า ย หรื อ ค่ า ธรรมเนี ย มที่ ต ้อ งจ่ า ยตาม
ข้อกาหนด หรือกฎหมายของประเทศที่กองทุนไปลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับผูจ้ ดั การ
กองทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็ นต้น (ถ้ามี) ตามที่จ่ายจริง
(5) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) นอกเหนือจาก ”ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี ”
ตามที่จ่ายจริง โดยจะไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(6) ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออัตราดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามที่จ่ายจริง
(7) ใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชาระราคา (Failed Trade)
(8) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการกองทุนซึ่งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จานวนเงินและเวลาที่เกิด ค่ าใช้จ่ ายนั้น จริง ทั้งนี ้ การเรียกเก็บ ค่ าใช้จ่ ายดังกล่าวจะไม่ เกิน ร้อ ยละ 0.01 ต่ อปี ของมูลค่ า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบส่วนที่เกินกว่าอัตราที่กาหนด
ในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายตามข้อ (8) บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยแยกเป็ นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชีช้ วนฉบับข้อมูลสาคัญที่ ผู้
ลงทุนควรทราบและในรายงานประจาปี ซึ่งบริษัทจัดการ จัดทาเมื่อสิน้ รอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี
ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิ ดเผยเป็ นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่ าย การดาเนินงานในงบ
กาไรขาดทุน ของกองทุนซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของรายงานประจาปี
ทัง้ นี ้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของกองทุนเป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี)
อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงการรับรูภ้ าษีต่างๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
อนึ่ง ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดังกล่าว เมื่อคานวณรวมกับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมตามข้อ 15.2.115.2.5 จะไม่เกินค่าธรรมเนียมรวม
15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
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รายละเอียดเพิม่ เติม :
โดยบริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิม่ เติม :
โดยบริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิม่ เติม :
โดยอาจคิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มมนอัตราที่ไม่เท่ากัน
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิม่ เติม :
โดยอาจคิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มมนอัตราที่ไม่เท่ากัน
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
รายละเอียดเพิม่ เติม :
ในอัตรา 50 บาท ต่อรายการ โดยผูโ้ อนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที่ย่ืนคาขอโอนหน่วยลงทุน
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
ฉบับละ 50.00 บาท
รายละเอียดเพิม่ เติม :
กรณี ท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน ทั้งนี ้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 14.2 ส่วนข้อผูกพัน หรือขอให้ออก
เอกสารแสดงสิทธิแทนฉบับเดิมที่สญ
ู หาย
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กาหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
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15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
ตามที่จ่ายจริง
รายละเอียดเพิม่ เติม :
1. ค่าธรรมเนียมการทารายการซือ้ ขายหน่วยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กาหนด (ถ้ามี)
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซือ้ หน่วยลงทุนหรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีผู้
ซือ้ หน่วยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กาหนด (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดาเนินการให้ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนเป็ นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ที่บริษัทจัดการดาเนินการให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจด
แจ้งจ าน ากับ นายทะเบี ย น ค่ า แก้ไขเปลี่ ย นแปลงข้อ มูลในทะเบี ย น เป็ น ต้น ทั้งนี ้ บริษั ท จัด การจะคิ ด ค่ าธรรมเนี ย มการ
ดาเนินการให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีพิเศษ ในอัตราไม่เกิน 75 บาท ต่อ 1 รายการ
ทัง้ นี ้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดที่เรียกเก็บจากผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นอัตราที่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ใดในทานองเดียวกัน (ถ้ามี)
อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงการรับรูภ้ าษีต่างๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน แล้ว
15.4. วิธีการคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
* บริษัทจัดการจะคานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุ น ทุ ก วัน ที่ มี ก ารค านวณมูล ค่ า ทรัพ ย์สิ น สุ ท ธิ โดยใช้มู ล ค่ า ทรัพ ย์สิ น ทั้ ง หมด หั ก ด้ว ยมู ล ค่ า หนี ้สิ น ทั้ ง หมด เว้น แต่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คานวณ นัน้ เป็ น
ฐานในการคานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะบวกด้วยภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะหรือภาษี อื่นใดใน
ทานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็ นรายเดือน
ทั้งนี ้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญ ชีท่ีกาหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญ ชีและผูส้ อบบัญ ชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทานองเดียวกัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงการรับรูภ้ าษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายโดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจะ
ดาเนินการดังต่อไปนี ้
1. กรณีท่ีบริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดาเนินการดังกล่าว
แล้ว ให้บริษัทจัดการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบอย่างทั่วถึงภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่มีการลดค่าธรรมเนี ยม
หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทัง้ นี ้ การเปิ ดเผยข้อมูลต้องกระทาโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทาให้ม่ นั ใจได้ว่าผูล้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูล
ดังกล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที่ในการซือ้ ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ
และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็ นต้น
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
ในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษัทจัดการได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว
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2. กรณีท่ีบริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ ตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการ
ต้องคานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ และต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้
ผูล้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสมอันทาให้ม่ นั ใจได้ว่าผู้ ลงทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อย
ต้องจัดให้มีการเผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ในการซือ้ ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ ไม่เกินกว่าอัตราขัน้ สูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่
ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทาการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้
(2) ในกรณีท่กี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ เกินกว่าอัตราขัน้ สูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุ
ไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทาการดังกล่าวได้ ทัง้ นี ้ ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นบั แต่วนั ที่
บริษัทจัดการประสงค์จะขึน้ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการดาเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
(ก)ในกรณี ท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ ไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่
เพิ่มขึน้ ดังกล่าว
(ข)ในกรณีท่กี ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้ สูงดังกล่าว บริษัทจัดการต้อง
ได้รบั มติพิเศษ
ในการเปิ ดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้กบั กรณีท่บี ริษัทจัดการได้รบั มติพิเศษ
ทัง้ นี ้ การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 วรรคสอง หรือข้อ 2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงานทราบ
ภายใน 15 วันนับแต่วนั เปลี่ยนแปลง
15.6. หมายเหตุ :
16. วิธกี ารคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
16.1. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ในประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด
ทัง้ นี ้ กรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินต่างประเทศบริษัทจัดการจะใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสม ภายใต้ความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งเป็ น ไปตามหลักเกณฑ์ห รือประกาศของสมาคมบริษั ทจัดการลงทุนเป็ น เกณฑ์ในการค านวณ
ทรัพย์สินสุทธิส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ
2. บริษัทจัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
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(2.1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างน้อยในวันดังนี ้
(ก) คานวณทุกสิน้ วันทาการก่อนวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
(ข) คานวณทุกสิน้ วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทาการถัดไป
(ค) คานวณทุกสิน้ วันทาการสุดท้ายของแต่ละเดือน และประกาศภายในวันทาการถัดไป
(ง) คานวณทุกสิน้ วันที่ปรากฏเหตุการณ์ท่ีน่า เชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมี
นัยสาคัญ และประกาศภายในวันทาการถัดไป
(2.2) คานวณและประกาศราคาขายและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอย่างน้อยในวันดังนี ้
(ก) คานวณทุกสิน้ วันทาการก่อนวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน
(ข) คานวณทุกสิน้ วันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนโดยใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนของวันดังกล่าวเป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคา และ
ประกาศภายในวันทาการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ 2 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) ใช้ตวั เลขทศนิยมตามที่กาหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รบั การรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดาเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผลู้ งทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็ นต้น และภายในเวลาที่ผลู้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีขอ้ มูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที่ทุกแห่งที่ผสู้ นับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุนใช้ซือ้ ขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวม
จะจัดให้มีขอ้ มูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้
ในกรณี ท่ีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และจานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะ
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกาหนด
3. การใช้ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือ จานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(3.1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปั ดเศษทศนิยม ตามหลัก
สากล
(3.2) คานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปั ด เศษทศนิยมตามหลักสากล สาหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึน้ ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้
ในการคานวณราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิง้
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คานวณได้ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยม ตาแหน่งที่ 5
ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ตามที่คานวณได้ใน (3.2)
(3.4) คานวณจานวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะ ใช้
ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิง้
ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึน้ จากการคานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนาผลประโยชน์นนั้ รวมเข้าเป็ นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิ ด
ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 1 วันทาการถัดไป
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16.3. แหล่งข้อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.assetfund.co.th
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่จี ะประกาศ โดยช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีท่มี ลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง :
1.ในกรณีท่รี าคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที่ถูกต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ ไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทาและส่งรายงานให้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง และจัดให้มีสาเนา
รายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการเพื่อให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงาน
ดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี ้
(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง
(3) สาเหตุท่ที าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งนี ้ เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุด ท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซือ้ ขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้อง
ในกรณีท่ีเหตุของความผิดพลาดซึ่งทาให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการคานวณราคาหน่วย
ลงทุนครัง้ ต่อไป เช่น การกาหนดอัตราดอกเบีย้ ผิดพลาด เป็ นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถกู ต้องนับแต่วนั ที่
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องด้วย
2.ในกรณีท่รี าคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขนึ ้ ไป และคิดเป็ นอัตราตัง้ แต่รอ้ ย
ละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วนั ที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดาเนินการดังต่อไปนีเ้ ฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที่ถกู ต้องตัง้ แต่หนึ่งสตางค์ขนึ ้ ไป และคิดเป็ นอัตราส่วนตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง
(1) จัดทารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ ภายในวันทาการถัดจากวันที่พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนัน้ ไม่ถกู ต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ภายในวันทาการถัดจากวันที่คานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิน้ เพื่อให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทาการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ทัง้ นี ้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง
(ค) สาเหตุท่ที าให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง
(ง) การดาเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีสาเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ เพื่อให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องให้เป็ นราคาหน่วยลงทุนที่ถกุ ต้องภายในวันที่ผดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
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(3) ดาเนินการโดยวิธีใดๆ เพื่อให้ผลู้ งทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาหน่วยลงทุน และ วัน เดือน ปี ที่มี
การแก้ไขหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็ นหนังสือให้ผซู้ ือ้ หน่วยลงทุนหรือผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทาการนับแต่
วันที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทัง้ สาเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จดั ทาตาม (1) ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทาการนับ
แต่วันที่ผดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณี ท่ี
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสาเนาเอกสารที่ผดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องต่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั นี ้
(ก) กรณีท่ีเป็ นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ ือ้ หน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมลู ค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ ถูกต้องกับ ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซือ้ หน่ วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่นอ้ ยกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ น
จานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้น และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ น
จานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิ ด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่
ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ไม่ถกู ต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณี ท่ีเป็ นการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั นี ้
(ก) กรณีท่ีเป็ นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ ือ้ หน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมลู ค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วน
ต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผซู้ ือ้ หน่วยลงทุน
(ข) กรณีท่เี ป็ นการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจานวนหน่วยลงทุนของผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมลู ค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องหากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่นอ้ ยกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
เป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิ ด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูก ต้อ งมี สาเหตุม าจากปั จ จัย ภายนอกที่ ไม่ อ าจควบคุม ได้ เช่ น ราคาหลัก ทรัพ ย์ต ามราคาตลาดครัง้ สุด ท้า ยของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซือ้ ขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว

กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี ้ 1 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

54

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็ น เงินให้แก่ผูซ้ ือ้ หน่วยลงทุนหรือผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมลู ค่าไม่ถึงหนึ่งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนาเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน แต่ถา้ บุคคลดังกล่าวไม่มี
สถานะเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จ ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่ผดู้ ูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเพื่อชดเชยราคาให้แก่
ผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซ้ ือ้ หน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุน
เปิ ดก็ได้
4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ จากราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผซู้ ือ้ หน่วยลงทุนและผูข้ ายคืนหน่วย
ลงทุน เป็ นต้น เว้นแต่ในกรณีท่รี าคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :
17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนแอสเซท พลัส จากัด
17.2. ชื่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ : กสิกรไทย จากัด (มหาชน), ธ.
17.3. ชื่อผูป้ ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : ไม่มี
17.4. ชื่อของผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
17.5. ที่ปรึกษา :
17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :
ชื่อ :
17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน :
17.6. ผูส้ อบบัญชี :
ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ชื่อ : นางสาว ชมภูนชุ แซ่แต้
ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตั น์พงศ์
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ชื่อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชยั
ชื่อ : นางสาว รฐาภัทร ลิม้ สกุล
รายละเอียดเพิม่ เติม (ผูส้ อบบัญชี) :
หรือบุคคลอื่นที่ได้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี โดยบริษทั จัดการจะแจังให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
17.7. การแต่งตัง้ คณะตัวแทนผูถ้ ือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันที่สนิ ้ สุดรอบบัญชี : วันที่ เดือน
18.2. วันที่สนิ ้ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :
ประมาณ 12 เดือนนับจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
ทั้งนี ้ บริษั ท จัด การสงวนสิ ท ธิ ท่ี จ ะขยายรอบระยะเวลาบัญ ชีสุด ท้ายของกองทุน ให้สิน้ สุด ณ วัน เลิ ก กองทุน ได้ โดยรอบ
ระยะเวลาบัญชีดงั กล่าวจะไม่เกิน 15 เดือน ซึ่งบริษัทจัดการจะจัดทางบการเงินเพียงรอบเดียว ณ วันเลิกกองทุน
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธกี ารจัดการ :
19.1 บริษัทจัดการอาจขอให้สานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้ ทั้งนี ้ สานักงานอาจกาหนด
เงื่อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้
(1) การเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(2) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ทาให้สิทธิท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
(4) การคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
แล้วแต่กรณี ตามที่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงาน
(5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน ไม่ทาให้ผลตอบแทนและ
ความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ หรือเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวง
19.2 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจานวนไม่เกินร้อยละ
55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 หรือในกรณี ท่ีเป็ นกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษเมื่อคานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิ ด มีจานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการส่งเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผูด้ แู ลผลประโยชน์ เพื่อให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองผลการนับมตินนั้
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19.3 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ถือว่าสานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าว
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีผลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้รบั ประโยชน์เพิ่มขึน้ ในกรณีดงั นี ้
(ก) การลดมูลค่าขัน้ ต่าในการซือ้ หน่วยลงทุน
(ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(ค) การเพิ่มจานวนผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
(ง) การเพิ่มความถี่ของการส่งคาสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวมอย่างมี
นัยสาคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคาสั่งซือ้ ขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิ ดให้ขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ตอ้ งดาเนินการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจน
ประกาศ กฎ และคาสั่งที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถกู ต้อง
(4) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ เมื่อได้รบั อนุญาตจากสานักงานแล้ว
(5) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเปิ ด ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้
19.4 ในกรณีท่ีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการได้กระทาตามมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ซึ่งดาเนินการ
โดยการจัดประชุ มผู้ถื อหน่ วยลงทุ นหรื อการส่ งหนั งสื อขอมติ ของผู้ถื อหน่ วยลงทุ นก็ ได้ บริษั ทจัดการจะแจ้งให้ ส านั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ รวมทัง้ แจ้งไปยังผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายทราบโดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทัง้ นี ้
ภายใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่ได้มีมติแก้ไข เว้นแต่กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนดเป็ นอย่างอื่น
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้เป็ นไปตา มข้อกาหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทัง้ นี ้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ใน
มาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้อกาหนดอืน่ ๆ :
1. ผูถ้ ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็ นกรณี กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วย
ลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนที่ถืออยู่
2. บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็ นผูใ้ ห้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รบั ไว้นนั้ ต้องเป็ นทรัพย์สินที่มีมลู ค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็ น
กองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครัง้ เกินความจาเป็ นเพื่อให้กองทุนได้รบั
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทาด้วย
ความเป็ นธรรมและคานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ท่อี าจมีไว้ได้ของกองทุนนัน้ ด้วย
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3. ข้อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตา่ งประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐ อเมริก าได้อ อกกฎหมายที่ เรีย กว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่ง ต่ อ ไปจะ
เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่
สัญชาติอเมริกนั นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่
อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผูซ้ ่งึ มีถ่ินที่อยู่ถาวร
ในสหรัฐอเมริกา และผู้ซ่ึงมีถ่ินที่อยู่ทางภาษี ในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิ ดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนีย้ ังปรากฎด้วยว่าใน
ปั จจุบันมีรฐั บาลในหลายประเทศกาลังดาเนินการออกกฎหมายที่ มีข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ
FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)
กองทุน รวมและบริษั ท จัด การถื อ ว่าเป็ น FFI ตามบทนิ ยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดให้ต ้องเข้าผูก พันตนกับ หน่ วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ตอ้ งรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ท่ี FATCA กาหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกาหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจั ดทาเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็ นต้น
ภายใต้ขอ้ กาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้ จะได้รบั ผลกระทบที่สาคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รบั จากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป โดย FATCA กาหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกาหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน ผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้กับ
กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบัน การเงิ น ทั้งในประเทศไทยและต่ า งประเทศรวมทั้งผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ผู้รับ ฝากทรัพ ย์สิ น และ
ผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทา
ธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ กองทุนรวมหรือบริษั ทจัดการ ซึ่ งอาจทาให้กองทุนรวมไม่สามารถ
ดาเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดาเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่สามารถทา
รายการผ่านทางผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รบั ผลกระทบในการดาเนินงานรวมทัง้ เพื่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพัน ภายใต้ขอ้ กาหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ ผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับการปฎิบตั ิงาน
ของกองทุน เช่น ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน และผูส้ นับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิใน
การดาเนินการดังนี ้
(1) ร้องขอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกาหนด) ให้คายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปั นผลที่ได้รบั เป็ นต้น) ที่มี
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อยู่ในบัญชีทงั้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนนัน้ กับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทัง้ ในและต่างประเทศ ตามข้อกาหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนนาส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสจู น์ทราบความเกี่ยวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกนั หรือการให้ขอ้ มูลตามหัวข้อที่กาหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็ นต้น
รวมถึงนาส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ ยวข้อง (ในกรณี ท่ีเป็ นลูกค้าสถาบัน
การเงิน) ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รบั ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการดาเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีท่ีผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดาเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนีต้ ามความจาเป็ นและความเหมาะสม โดยถือว่าผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดาเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนีแ้ ล้ว และ/หรือได้ดาเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคา
ขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รบั คาสั่งซือ้ / สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดาเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดาเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรือเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
รายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี ้ ต้องไม่ขัดกับกฎหม ายของ
ประเทศไทย
(4) ดาเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทาให้กองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบั ประโยชน์เพิ่มขึน้
หากมีการดาเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น
การดาเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทาเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดาเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องอันจะทาให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิ บตั ิบริษัท
จัดการจะเลือกดาเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็ นบุคคลตามที่
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกาหนด)เท่านัน้
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ขา้ งต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง) จะดาเนินการตามข้อกาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาส่งข้อมูลของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดาเนินการอื่นใดที่ราชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้องร้องขอต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
4. การระบุภมู ิลาเนาในประเทศไทยเพื่อการวางทรัพย์สาหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)
ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็ นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีท่ตี อ้ งมีการวางทรัพย์
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21. การดาเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ตามทีป่ ระกาศกาหนด กรณีบริษัทจัดการเป็ น
บลจ. ทีไ่ ม่มีการจัดการกองอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน :
ในกรณีท่บี ริษัทจัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกาหนด บริษัทจัดการจะดาเนินการตามกรณีต่างๆ ดังนี ้
1. กรณีไม่สามารถดารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบตั ิงานได้
(1) ไม่ให้บริการแก่ลกู ค้ารายใหม่
(2) ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ยงั มิได้มีการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
2. กรณี ไม่สามารถดารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความต่อเนื่องของธุรกิจหรือเงินกองทุนขั้นต้น หรือไม่สามารถกลับมาดา รง
เงิน กองทุน ส่วนเพิ่ ม เพื่ อ รองรับ ความรับ ผิ ดจากการปฏิ บัติ งานงานได้ตามระยะเวลาที่ กาหนดในแผนหรือแนวทาง หรือ
ระยะเวลาที่ได้รบั การผ่อนผัน
(1) ระงับการประกอบธุรกิจจนกว่าจะจะกลับมาดารงเงินกองทุนได้และได้รบั อนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต.ให้สามารถกลับมา
ประกอบธุรกิจได้ตามปกติ ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ
(2) ไม่ให้บริการแก่ลกู ค้ารายใหม่ รวมทัง้ ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมผ่านทุกช่องทางการซือ้ ขาย
(3) เปลี่ ย นให้บ ริษั ท จัด การรายอื่ น เข้า จัด การกองทุน รวมแทนภายใน 30 วัน นับ แต่ วัน ที่ รูห้ รือ ควรรู ว้ ่ า ไม่ สามารถด ารง
เงินกองทุนได้ ทัง้ นี ้ หากมีเหตุจาเป็ นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการ
คัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญและต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมก่ อน และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ จากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการราย
เดิมจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยบริษัทจัดการรายเดิมจะทาหน้าที่บริหารจัดการกองทุนรวม ต่อไปเพื่อรักษาสิทธิ
และประโยชน์เพื่อไม่ให้กองทุนเสียหาย ทั้งนี ้ ในช่วงที่มีการดาเนนการเพื่อเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายใหม่เข้าบริหารแทน
บริษัทจัดการรายเดิมอาจจะไม่ขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนได้สงู สุดไม่เกิน 3 วันทาการ
อนึ่ง ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนในวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุน
รวมสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ที่บริษัท
จัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นกองทุนรวมที่มีกาหนดระยะเวลาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(interval fund) ซึ่งมิได้มีช่วงเวลารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วันดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นนัน้
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมสาหรับการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนในช่วงที่จะมีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนในครัง้
ถัดไป ทัง้ นี ้ เฉพาะการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นครัง้ แรกเท่านัน้
22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมตั ิให้จดั ตั้งกองทุนรวมเป็ น
การทั่วไป :
ในกรณีท่บี ริษัทจัดการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมตั ิให้จดั ตัง้ กองทุนรวมแบบ auto-approve และการ
ฝ่ าฝื นหรือการไม่ปฏิบตั ินนั้ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลู้ งทุน บริษัทจัดการจะดาเนินการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผลู้ งทุน
โดยไม่ ชั ก ช้า โดยในกรณี ท่ี ไม่ ส ามารถตกลงกั น ได้ บริษั ท จั ด การจะยิ น ยอมให้ น าข้อ พิ พ าทเข้า สู่ ก ารพิ จ ารณาของ
อนุญาโตตุลาการ
23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสั่งที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ขี อ้ กาหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั่งดังกล่ าว
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หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามโครงการแล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผูด้ ูแล
ผลประโยชน์มีอานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทัง้ นี ้ การลงนามในข้อผูกพัน
ของผูด้ แู ลผลประโยชน์ท่ไี ด้รบั การแต่งตัง้ โดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวง
การที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือ้ หรือลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสานัก งาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็ น
ส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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ข้ อผูกพันระหว่ างผู้ถือหน่ วยลงทุน
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด
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1. บริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนแอสเซท พลัส จากัด
ที่อยู่ (ภาษาไทย) : ชัน้ 17 อาคารสาธรซิตีท้ าวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2672 1000 โทรสาร 0-2286 4480-1
ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 17 Floor, Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Tel. 0-2672-1000 Fax 0-2286-4473
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
สิทธิของบริษัทจัดการ
1. รับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุน และ
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และหรือเงินตอบแทนอื่นใด ตามอัตราที่กาหนดไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
จาก ผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
2. สงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซือ้ หรือสั่งซือ้ หรือสั่งขายหรือหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ใน
โครงการ
3. สงวนสิทธิท่จี ะเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
4. สงวนสิทธิท่จี ะรับชาระหนีเ้ พื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่หลักประกันแทนการชาระหนีด้ ว้ ยเงินสดตามตราสารแห่งหนีท้ ่ี
ระบุไว้ในโครงการ
5. สงวนสิทธิท่จี ะชาระค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้
หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
การจัดตัง้ และจดทะเบียนกองทุน การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ
1. ยื่ น ค าขอจดทะเบี ย นกองทรัพ ย์สิ น ซึ่งเป็ น เงิ น ได้จ ากการขายหน่ ว ยลงทุ น ของโครงการเป็ น กองทุน รวมต่ อ สานัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชน
2. ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ในกรณีท่หี ลักฐาน
ดังกล่าวสูญหาย
3. ดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มจานวนเงินทุนของกองทุนตามวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด
4. แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจานวนเงินทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมจานวนและมูลค่า
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดให้แก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติมนัน้
5. เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการกองทุนภายใต้หวั ข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการจัดการ
กองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ”
6. จั ด ท าหนั ง สื อ ชี ้ช วนใหม่ ทุ ก รอบปี บั ญ ชี เพื่ อ แสดงข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ กองทุ น ณ วัน สิ น้ ปี บั ญ ชี แ ละส่ ง ให้แ ก่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 60 วันนับแต่วนั สิน้ บัญชีนนั้
7. ประกาศข้อมูล รายละเอียด การดาเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. หรือสมาคมกาหนด
8. ดาเนินการเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การเลิกโครงการ”
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9. จัดให้มีการชาระบัญชีตามหัวข้อ “การชาระบัญชีของกองทุนรวมและวิธีการคืนเงินเฉลี่ยให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนเมื่อเลิก
โครงการ”
การบริหารกองทุน
1. จัด การกองทุ น ให้เป็ น ไปตามที่ ร ะบุ ไว้ในโครงการที่ ได้รับ อนุมัติ ข้อ ผูก พัน ระหว่ า งผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน กั บ บริษั ท จัด การ
พระราชบั ญ ญั ติ ห ลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ปั จจุบนั และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. นาเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นและซือ้ ขาย ซือ้ ลด ขายลด ไถ่ถอน จาหน่าย
สั่งโอน รับโอน เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหลักทรัพย์ หรือฝาก ถอนทรัพย์สินที่ลงทุนไว้นนั้ โดยลงทุนให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของ
กฎหมาย วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการ ทัง้ นี ้ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นหลัก
3. จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กบั ผูด้ แู ลผลประโยชน์
4. สั่งผูด้ แู ลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จาหน่ายจ่ายโอน ตลอดจนชาระและรับชาระราคาค่าหลักทรัพย์
5. จัด ให้มีก ารรับจ่ายค่าธรรมเนี ยม ค่ าใช้จ่ าย หรือ เงิน ตอบแทนอื่ นใดให้แก่ผู้ถือหน่ วยลงทุน และกองทุนให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนตามที่กาหนดไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผูส้ ่ งั ซือ้ หรือผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
6. เบิกจ่ายเงินของกองทุนสาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของกองทุนภายใต้หวั ข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
จากผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
7. เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นอยู่เท่าที่จาเป็ นเพื่อรักษาประโยชน์
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
8. ดูแล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุน ดาเนินการให้มีการฟ้องร้องบังคับคดี หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วย
9. ขอความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ในการดาเนินการตามข้อ “การรับชาระหนีเ้ พื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่น”
การจัดทาบัญชีและการรายงาน
1. จัดทาบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
2. จัดทารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเป็ นรายวัน และจัดส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ภายในทุกสิน้ วันทาการนัน้
3. จัดทารายงานการซือ้ ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็ นรายวันและจัดส่งให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์
ภายในทุกสิน้ วันทาการนัน้
4. คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ตามที่กาหนดในหัวข้อ
“วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ”
5. จัดทาและจัดส่งรายงานตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด
การขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและงานทะเบียนหน่วยลงทุน
1. จัดให้มีใบจองซือ้ หน่วยลงทุน ใบคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน หรือใบคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นไปตามที่กฎหมาย
ก.ล.ต. กาหนด
2. ขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามวิธีท่รี ะบุในโครงการและหนังสือชีช้ วน
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3. จัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธีการที่กาหนดไว้ในข้อ “การจัดสรรหน่วยลงทุน.ให้แก่ผสู้ ่ งั ซือ้ หน่วยลงทุน ” และ “ การจัดสรรเงิน
ให้แก่ผสู้ ่งั ขายคืนหน่วยลงทุน “
4. ด าเนิ น การจัด สรรจ านวนหน่ ว ยลงทุน ของกองทุน ที่ จ ะรับ ซื อ้ คื น จากผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ตามส่ ว นตามหัวข้อ “การเลื่ อ น
กาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หรือ
คาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การชาระค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน”
5. ดาเนินการยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนที่รบั ซือ้ คืนซึ่งได้รบั การจัดสรรเงินค่ารับซือ้ คืนหน่วยลงทุนแล้วในวันทาการถัดจากวันที่
บริษัทจัดการทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนจานวนนัน้
6. จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซ่งึ ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
7. เปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผจู้ องซือ้ หรือสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
8. จัดให้มีรายงานข้อมูลของกองทุนตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด
9. ขอความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ในกรณีท่จี ะดาเนินการตาม “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน”
การแต่งตัง้ บุคคลอื่น
1. จัดให้มีผูด้ ูแลผลประโยชน์ซ่ึงมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนและ
แต่ ง ตั้ ง ผู้ ดู แ ลผลประโยชน์อื่ น ตามเงื่ อ นไขการเปลี่ ย นตั ว ผู้ดู แ ลผลประโยชน์ ทั้ ง นี ้ โดยได้รับ อนุ ญ าตจากส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
2. แต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
3. แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของกองทุนที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศว่าด้วยการให้ความ
เห็นชอบผูส้ อบบัญชี
4. แต่งตัง้ หรือดาเนินการเป็ นนายทะเบียนเองตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
5. แต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีของกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน
6. แต่งตัง้ หรือถอดถอนที่ปรึกษา
การปฏิบตั ิงานหรือการดาเนินการอื่น ๆ ตามสิทธิและหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
1. กระทานิติกรรมหรือสัญญาใด ๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีอานาจกระทาได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย
2. ปฏิบตั ิการอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุซ่งึ วัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซ่งึ ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทัง้ นี ้ จะต้องไม่ขดั ต่อกฎหมาย ก.ล.ต.
3. ปฏิบตั ิตามสิทธิและหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสั่งที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี ้ ในกรณี ท่ีขอ้ กาหนดในข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้ งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั่งดังกล่าว หากบริษั ท
จัดการกองทุนได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติให้
เป็ นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว
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เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :
ในกรณี ท่ี มี ก ารเปลี่ ย นบริษั ท จัด การกองทุน รวม ไม่ ว่า โดยค าสั่ง ของสานัก งาน หรือ โดยเหตุอื่ น ใดตามพระราชบัญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมรายใหม่เข้าทาหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : กสิกรไทย จากัด (มหาชน), ธ.
ที่อยู่ : ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชัน้ 19
สานักงานเลขที่ 1 ซอยราษฎร์บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรู ณะ
แขวงราษฎร์บรู ณะ เขตราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
สิทธิของผูด้ แู ลผลประโยชน์
1. ได้ค่าตอบแทนจากกองทุนสาหรับการทาหน้าที่เป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์
2. บอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว
หน้าที่ของผูด้ แู ลผลประโยชน์
1. ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในโครงการ ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับ
บริษั ท จัดการ พระราชบัญ ญั ติ หลัก ทรัพ ย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปั จจุบนั และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด
2. ในกรณีท่ผี ดู้ แู ลผลประโยชน์มิได้เป็ นสมาชิกศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ที่บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนใน หรือมี
ไว้ซ่ึงหลักทรัพย์นั้น บริษัทจัดการยินยอมให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะทาสัญญาแต่งตัง้ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ซึ่งมี
หลักเกณฑ์ท่สี านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด เป็ นตัวแทนในการทาหน้าที่ฝากหลักทรัพย์ เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม (ถ้ามี) โดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ตอ้ งแจ้งการแต่งตัง้ ตัวแทนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบก่อนที่จะนาทรัพย์สิน
ของกองทุนไปเก็บรักษาไว้ท่ตี วั แทนนัน้ ด้วย
3. รับรองความถูกต้องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ของกองทุนที่บริษัทจัดการได้คานวณไว้แล้ว
ตามที่กาหนดไว้ในหัวข้อ “วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน” เมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว
4. จ่ายเงินเป็ นยอดรวมเพื่อคืนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนตามคาสั่งของผูช้ าระบัญชี
5. โอนเงินค่าขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากกองทุน ตามคาสั่งของบริษัทจัดการ
6. แจ้งให้บริษัทจัดการทราบหากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศ คาสั่ง หรือข้อบังคับอื่นใดที่ออกตาม
กฎหมาย ก.ล.ต.
7. ดาเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิหน้าที่ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสีย หายจาก
บริษัทจัดการ ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวง หรือเมื่อได้รบั คาสั่งจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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8. ให้ความเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทจัดการจะดาเนินการตามหัวข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ” หรือ “การรับชาระ
หนีเ้ พื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่น”
9. รับรองผลการนับมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตามที่ได้รบั เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติจากบริษัทจัดการ
ในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนมีมติเสียงข้างมากเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ทงั้ หมดของโครงการ ให้แก้ไข
เพิ่มเติมโครงการ และปรากฎว่ามติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 60 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด
ของโครงการ
10. รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนและดูแลตรวจสอบให้ผูช้ าระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130
แห่งพระราชบัญ ญั ติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และในพระราชบัญญั ติฉบับแก้ไข ในกรณี ท่ีผู้ชาระบัญ ชี
กระทาการหรืองดเว้นกระทาการตามมาตรา 130 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายงานให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้โดยไม่ชกั ช้า
11. ดาเนินการรับหรือจ่ายเงินจากบัญชีของกองทุน ตามคาสั่งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรของบริษัทจัดการ
12. ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะต้องอนุญาตให้บริษัทจัดการ หรือผูส้ อบบัญชีของกองทุนทาการตรวจสอบบัญชีหลักทรัพย์ บัญชี
กองทุน และเอกสารหลักฐานอื่นของกองทุนได้ภายในเวลาทาการปกติของผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะบอกกล่าว
ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วันทาการ
13. ในกรณี ท่ีผูส้ อบบัญ ชีของกองทุน หรือผูส้ อบบัญ ชีของผูด้ ูแลผลประโยชน์ หรือผู้สอบบัญ ชีอิสระ หรือผู้ชาระบัญ ชีของ
กองทุน หรือหน่วยงานผูม้ ีอานาจควบคุมผูด้ ูแลผลประโยชน์ขอคาชีแ้ จง ไม่ว่าจะเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรือไม่ก็ตามเกี่ยวกับ
การกระท าการใด ๆ ที่ มี ผลกระทบต่ อ บัญ ชี ห ลัก ทรัพ ย์ หรือ บัญ ชีข องกองทุน หรื อเรื่อ งอื่ น ใดเกี่ ย วกับ กองทุน ผู้ดู แลผล
ประโยชน์ตอ้ งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีและจะต้องทารายงานเกี่ยวกับคาขอดังกล่าวพร้อมรายงานขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
ที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์ได้กระทาไปแล้ว หรือที่จะกระทาต่อไปให้บริษัทจัดการทราบโดยไม่ชกั ช้า
14. หน้าที่อื่นใดที่กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด
หน้าที่ในการรับฝากและเก็บรักษาทรัพย์สิน
1. รับ ฝาก ดู แ ล เก็ บ รัก ษา และบัน ทึ ก ทรัพ ย์สิ น ของกองทุ น โดยแยกทรัพ ย์สิน ของกองทุ น ออกจากทรัพ ย์สิน ของผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์ และทรัพย์สินของบุ คคลอื่นใดที่ผูด้ ูแลผลประโยชน์ดูแลรักษาอยู่จนกว่าจะเลิกกองทุน หรือสิน้ สุดการทาหน้าที่
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ ดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนเป็ นไปตามที่ระบุไว้
ในโครงการและในหนังสือชีช้ วนของกองทุน โดยต้องเก็บรักษาหรือ ฝากไว้อย่างปลอดภัยที่ผดู้ ูแลผลประโยชน์ บริษัทศูนย์รบั
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือธนาคารแห่งประเทศและ/หรือผูร้ บั ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) เว้นแต่ จะ
ได้รบั อนุญาตหรือตกลงเป็ นอย่างอื่น และหากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สิน ต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบทันที
2. ดูแล ทวงถาม ติดตามทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุน เพื่อผลประโยชน์ในการเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ การรับเงินปั นผล
การรับดอกเบีย้ และหรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื่นใดที่กองทุนพึงจะได้รบั รวมทัง้ ดาเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธิ
นัน้ ๆ ตามคาสั่งของบริษัทจัดการ รวมทัง้ แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีท่ีมีความจาเป็ นที่ตอ้ งป้องกันการเสียสิทธิท่ีมีอยู่
หรือเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์นนั้ ๆ
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หน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินการเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน
1. ส่งมอบ รับมอบ สั่งซือ้ ตามสิทธิ จาหน่ายจ่ายโอน ฝาก ถอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน ตลอดจนชาระและรับชาระราคา
หลักทรัพย์ ตามคาสั่งของบริษัทจัดการ โดยตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้องครบถ้วนของหลักทรัพย์และทรัพย์สินก่อน
ดาเนินการ
2.จัดทารายงานดังต่อไปนี ้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรือส่งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่ได้ตกลงร่วมกัน ส่งให้บริษัทจัดการ
ก. รายงานการรับและการจ่ายเงินของกองทุนเป็ นรายวัน
ข. รายงานรายละเอียดการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนที่รบั ฝากไว้
ค. จัดทาบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่รบั ฝากไว้
ง. รายงานเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลักทรัพย์ และตามสถานภาพของหลักทรัพย์พร้อมทัง้ คานวณ
ดอกเบีย้ ค้างรับ (ถ้ามี) เป็ นรายวัน
จ. รายงานเจ้าหนีซ้ ือ้ หลักทรัพย์และลูกหนีค้ ่าขายหลักทรัพย์เป็ นรายวัน
ฉ. รายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีหลักทรัพย์และบัญชีเงินฝากของกองทุน ตามที่ตกลงร่วมกัน
3. รายงานต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณี ท่ีบริษัทจัดการกระทาการหรืองดเว้นกระทาการจนก่อให้เกิด ความ
เสี ย หายต่ อ กองทุน หรือไม่ ป ฏิ บัติต ามหน้าที่ ต ามมาตรา 125 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี ้ ภายใน 5 วัน นับ แต่ วัน ที่ ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์รูถ้ ึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
ความรับผิดชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายในการรับฝากทรัพย์สิน ซึ่งพิสู จน์ได้ชดั เจนว่าเกิดขึน้ จากการกระทา หรืองด
เว้นกระทาการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ ของผูด้ ูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวาร หรือบุคคลใดที่ทางานให้แก่
ผูด้ แู ลผลประโยชน์
ผูด้ ูแลผลประโยชน์มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดแู ลรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
และเมื่อ มีก ารเปลี่ ยนแปลงผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์รายเดิ ม มีห น้าที่ ดาเนิ นการตามที่ จาเป็ น เพื่ อ ให้ผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์รายใหม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรอง
ความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์
ในกรณี ท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์กระทาการ งดเว้นกระทาการ หรือละเลยไม่ ปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ ื อ
หน่วยลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกบั ผูด้ แู ลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ตอ้ งไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทานั้น
จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูด้ แู ลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ ื่น เว้นแต่เป็ นการเรียกค่าตอบแทนในการทาหน้าที่เป็ น
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ หรือเป็ นการดาเนิน การในลักษณะที่เป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณี ท่ีการดาเนินการใดต้องได้รบั มติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดาเนินการขอมติ ให้ผูด้ ูแล
ผลประโยชน์มีอานาจดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้
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เงื่อนไขการเปลี่ยนผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี ้ ทัง้ นี ้ โดยได้รบั อนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูด้ แู ลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน หรือตามกาหนดเวลาที่ทงั้ สองฝ่ ายได้ตกลงร่วมกัน
(2) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการหรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์หรือ
บริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณี ท่ี มี ก ารเปลี่ย นแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรื อมี ก ารแก้ไขเปลี่ ย นแปลงกฎหมายว่ าด้วยหลัก ทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณี อื่นใด และ
บริษัทจัดการและผูด้ ูแลผลประโยชน์ทงั้ สองฝ่ ายไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือ
ประกาศดังกล่าว ทั้งนี ้เนื่องจากการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็ น การเพิ่ ม ภาระหน้าที่ แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ไม่ประสงค์ จะรับหน้าที่ดงั กล่าว ผูด้ แู ลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอก
กล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่
ขายได้แล้วทัง้ หมดของโครงการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์
(5) ในกรณีท่ีผดู้ แู ลผลประโยชน์นาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนไปเปิ ดเผย
หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผดู้ ูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการ
สามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้ ทัง้ นี ้ การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
(6) ในกรณี ท่ี ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณ สมบัติต ามประกาศสานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อ งคุณ สมบัติ ของผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดาเนินการให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์จดั การแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับตัง้ แต่
วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการตรวจพบเองหรือปรากฏจากการตรวจสอบของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็ นอย่างอื่น และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบภายใน 3 วันทาการ นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่ได้แก้ไขเสร็จสิน้ หากผูด้ ูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไข ให้ถูกต้องภายใน
เวลาที่กาหนด บริษั ทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน
นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่ครบกาหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รบั อนุญาตแล้วบริษัทจัดการจะแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์อื่นแทนโดยพลัน
ในกรณีผดู้ แู ลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้าข้อยกเว้นให้
กระทาได้ หากเป็ นกรณี ท่ีมีนัยสาคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชัน้ 19
สานักงานเลขที่ 1 ซอยราษฎร์บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรู ณะ
แขวงราษฎร์บรู ณะ เขตราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
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โทรศัพท์ 0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7
และ/หรือที่บริษัทศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
และ/หรือที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือผูร้ บั ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศที่อาจแต่งตัง้ เพิม่ เติมในอนาคต
3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จากัด
100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020
ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จากัด
100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020
ชื่อ : นางสาว ชมภูนชุ แซ่แต้
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จากัด
100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020
ชื่อ : นาย อุดม ธนูรตั น์พงศ์
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จากัด
100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020
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ชื่อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชยั
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จากัด
100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020
ชื่อ : นางสาว รฐาภัทร ลิม้ สกุล
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จากัด
100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :
ชื่อ : แอสเซท พลัส จากัด, บลจ.
ที่อยู่ : ชัน้ 17 อาคารสาทรซิตีท้ าวเวอร์
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0 2672 1000 โทรสาร 0 2286 4473
5. ผู้จัดจาหน่าย :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
ที่อยู่ : ชัน้ 3 อาคารสาธรซิตี ้ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ10120 โทรศัพท์ : 0 2285 1666 โทรสาร : 0 2285 1901
ชื่อ : ซิกโก้ จากัด (มหาชน) บล.
ที่อยู่ : 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชัน้ 1,2,5,6 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330
โทรศัพท์ : 0 2627- 3100 โทรสาร : 0 2263- 2064
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สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
สิทธิของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน
1. ได้รบั ค่าธรรมเนียมสาหรับการทาหน้าที่เป็ นผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนตามสัญญาแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับ
ซือ้ คืน โดยบริษัทจัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
2. บอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนตามข้อกาหนดและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุน
การขายหรือรับซือ้ คืน
หน้าที่และความรับผิดชอบในการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
1. จัดวางเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับกองทุน รวมทั้งดาเนินการด้วยความร่วมมือของบริษัทจัดการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน รวมทัง้ ข้อมูลและเอกสารอันจาเป็ นตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด
2. แจกจ่ายหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญที่ผูล้ งทุนควรทราบพร้อมใบคาขอเปิ ดบัญชี ผถู้ ือหน่วยลงทุน หรือใบคาสั่งซือ้
หน่วยลงทุน รวมทัง้ ใบคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหน่ว ยลงทุนที่จาหน่าย หรือเอกสารอื่นๆ
ที่เกี่ยวกับกองทุน และแจกจ่ายหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงการเมื่อมีผรู้ อ้ งขอ
3. รับใบคาขอเปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุน ใบคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน หรือใบคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของการกรอกใบคาขอเปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุน เอกสารการจองซือ้ ใบคาสั่งซือ้
หน่วยลงทุน หรือใบคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. ตรวจสอบหลักฐานประกอบการซือ้ หรือการขายทัง้ หมดว่าถูกต้อง เป็ นจริงและครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการ
6. ตรวจสอบลายมือชื่อในเอกสารเพื่อการสั่งซือ้ ใบคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุน หรือใบคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ตรงกับตัวอย่าง
ลายมือชื่อที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้ให้ไว้ในการการเปิ ดบัญชีกองทุน
7. รับชาระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน หรือชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินอื่นใด
8. คืนเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ ที่ไม่ได้รบั การจัดสรรตามที่ได้รบั มอบหมายจากบริษัทจัดการ
9. เก็บรักษาใบคาขอเปิ ดบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุน ใบคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนและใบคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
10.ส่งมอบเอกสารหลักฐานตามกาหนดโดยบริษัทจัดการ ให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียน
11. ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการในการแจ้งหรือติดต่อกับผูส้ ่ งั ซือ้ หน่วยลงทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนเมื่อมีความจาเป็ นที่
จะต้องแจ้งหรือติดต่อเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุน หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือเมื่อมีเหตุจาเป็ นอื่นใด
12. ชีแ้ จงข้อมูลให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือผูท้ ่ีสนใจจะลงทุนทราบ ในกรณี ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือมีเหตุการณ์ท่ีมี
ผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
13. ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการโฆษณากองทุนรวมที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนประกาศกาหนด
14. ทาการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ดงั กล่าวข้างต้น
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
กองทุนเปิ ดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี ้ 1 ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
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8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่ ม่ได้เป็ นผู้ดูแลสภาพคล่อง) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
9. ทีป่ รึกษา :
9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :
9.2.ที่ปรึกษากองทุน :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : ไม่มี
11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
13. สิทธิหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการมีขอ้ ผูกพันที่จะต้องรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนนาหน่วยลงทุนมาขายคืน แก่
บริษัทจัดการ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถนาหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ทุกวันทาการรับซือ้ คืนตามราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ซึ่ง
คานวณตามหัวข้อ “วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน” และได้รบั การรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีท่บี ริษัทจัดการดาเนินการ ตามที่กาหนดไว้ใน
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หัวข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ตามคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน”
13.2. สิทธิในการรับเงินปั นผล :
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ภายใต้เงื่อนไขข้อ 13.4 "ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน"
วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน
(ก) ผูโ้ อนและผูร้ บั โอนจะต้องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหรือสานักงานนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีผรู้ บั โอนไม่ได้เป็ นผูใ้ ช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผูร้ บั โอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคา
ขอเปิ ดบัญชีกองทุนและยื่นต่อผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคาขอโอนหน่วยลงทุน
(ข) ผูโ้ อนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อการโอน 1 ครัง้ ณ วันที่ย่ืนคาขอโอนหน่วยลงทุน
(ค) หลังจากที่ได้รบั ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้ อนแล้ว ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกากับภาษีพร้อมหลักฐานการรับคาขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผโู้ อนไว้เป็ นหลักฐาน
(ง) การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการ
โอนหน่วยลงทุนให้แก่ผูโ้ อนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทาการ นับแต่วันที่ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหรือนายทะเบียน
หน่วยลงทุนได้รบั คาขอโอนหน่วยลงทุน
(จ) การโอนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการโอนอาจดาเนินการเป็ นอย่างอื่นในกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
เป็ นหลัก ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง้ นี ้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ “การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย”
ทัง้ นี ้ สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
13.4. ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ/นายทะเบียนหน่วยลงทุนสงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธคาขอโอนหน่วยลงทุนหากการโอนหน่วยลงทุนจะทาให้ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนของกองทุนไม่ใช่ "ผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย" เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผูท้ ่ีมีหนังสือเดินทาง
ประเทศสหรัฐหรือผูท้ ่ีมีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของ
บุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขึน้ และดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่จี ะ
ปฏิเสธหรือระงับการสั่งซือ้ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสาหรับผูล้ งทุนที่เป็ นบุคคล
อเมริกนั (US person) ดังที่กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจดั การ :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทาการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีจดั การ โดยบริษัทจัดการจะทาการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
และข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการต่อเมื่อได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยเสียงข้างมาก หรือมติพิเศษ
ของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่วย
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ลงทุนทั้งหมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนตามที่บริษัท
จัดการกาหนด ทัง้ นี ้ เป็ นไปภายใต้หวั ข้อ “วิธีการแก้ไขเโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ”
ในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ท่เี ป็ นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต้อง
ไม่นบั คะแนนเสียงในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด เว้นแต่เป็ นกรณี กองทุนรวมที่
มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผถู้ ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนที่ถืออยู่
13.6. สิทธิในการได้รบั เงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น มี สิ ท ธิ ท่ี จ ะได้รับ เงิ น คื น เมื่ อ โครงการสิ ้น สุ ด ลง โดยบริษั ท จัด การจะจัด ให้มี ผู้ช าระบั ญ ชี ท่ี ส า นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ นผูช้ าระบัญชี โดยจะได้ดาเนินการให้มีการจาหน่ายทรัพย์สินของโครงการ ชาระภาระหนีส้ ิน
และแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การชาระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยคืนเงิน
ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”
13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :
1 สิทธิในการได้รบั ชาระค่าซือ้ หน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รบั ชาระค่าซือ้ คืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ในกรณีท่กี องทุนไม่สามารถ
ชาระค่ า รับ ซื อ้ คื น หน่ วยลงทุน ให้แก่ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ได้ต ามที่ ก าหนดไว้ภายใต้หัว ข้อ “การช าระค่ าซื อ้ หน่ ว ยลงทุน ด้ว ย
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน”
2.สิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ป ระสงค์จะแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้แจ้งไว้เมื่ อเปิ ดบัญ ชีผู้ถือ หน่ วยลงทุน ต้องกรอกใบค าขอ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล และยื่นให้แก่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนเพื่อแก้ไขข้อมูลโดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องยื่นเอกสารประกอบ
(ถ้ามี) เพื่อให้นายทะเบียนดาเนินการแก้ไขข้อมูลในบัญชีผถู้ ือหน่วยลงทุนต่อไป โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอม
ที่จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดในใบคาขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล
3 สิทธิในการจานาหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนาหน่วยลงทุนไปจานาได้ตามกฎหมาย ทัง้ นี ้ นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนการจานา
ให้แก่ผรู้ บั จานาที่เป็ นสถาบันการเงินเท่านัน้
13.8. อื่นๆ :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยงั ส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือ้ หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้
ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกาหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ท่ีได้รบั การแต่งตัง้ จาก
บริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ
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ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุน
ของกองทุนรวมที่ตนถือ ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุน
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- ใบหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
14.2.1. เมื่อบริษัทจัดการได้รบั ใบคาขอเปิ ดบัญชี และใบคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ
ตามที่กาหนดแล้ว บริษัทจัดการจะส่งมอบสาเนาใบคาขอเปิ ดบัญชี และหรือสาเนาใบคาสั่งซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ผซู้ ือ้ หน่วย
ลงทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐานในการเปิ ดบัญชี และการซือ้ หน่วยลงทุน
14.2.2. บริษัทจัดการจะดาเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผูเ้ ปิ ดบัญชีในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชี
14.2.3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื่อผูจ้ องซือ้ หรือผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รบั ชาระ
ค่าซือ้ หน่วยลงทุนแล้ว และผูจ้ องซือ้ หรือผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ ได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว
14.2.4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนหรือผูล้ งทุนทุกครัง้ ที่ มีการ
ขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน ในกรณี ท่ีเป็ นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขาย ครัง้ แรก
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดาเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้ องซือ้ ภายใน 15 วันทาการ
นับตัง้ แต่วนั สิน้ สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก และในกรณีท่บี ริษัทจัดการขาย หรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนภายหลัง
ระยะเวลาเสนอขายครัง้ แรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดาเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่ว ยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนภายใน 5 วันทาการนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่ทาการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
14.2.5 บริษัทจัดการจะดาเนินการออกใบหน่วยลงทุน ให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัท
จัดการออกใบหน่วยลงทุน เพื่อนาไปใช้เป็ นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือกรณีพิเศษอื่น ๆ ทัง้ นี ้ ในการ
ออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทาเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่านัน้ โดยมีขนั้ ตอนดังนี ้
1. ผูถ้ ือหน่วยลงทุนกรอกใบคาขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
2. ยื่นใบคาขอให้ออกใบหน่วยลงทุน พร้อมชาระค่าธรรมเนียมมนการออกใบหน่วยลงทุนแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน
3. นายทะเบียนโดยได้รบั มอบหมายจากบริษัทจัดการจะดาเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามจานวน
หน่วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนกรอกในใบคาขอสาหรับกรณีท่ีผูถ้ ือหน่วยลงทุนกรอกจานวนหน่วยลงทุนในใบคาขอมากกว่า
จานวนหน่วยลงทุนที่ป รากฏอยู่ในรายการที่ บันทึ กโดยนายทะเบี ยนหน่วยลงทุน บริษั ทจัด การจะถื อ ว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนสาหรับหน่วยลงทุนจานวนเท่าที่ปรากฎอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
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4. ใบหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการออกให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนจะมีขอ้ ความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด ซึ่ งจะระบุ
ชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน และมีลายมือชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสาคัญ หรือลายมือชื่อนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต.จะอนุญาตให้ทาได้จึงจะถือว่า ใบหน่วย
ลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนสามารถใช้
อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนจาเป็ นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทาใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
15. กาหนดเวลา วิธกี าร และข้อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : ไม่มี
16. วิธกี ารชาระเงินหรือทรัพย์สินอืน่ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
หากมีการผิดนัดชาระหนีห้ รือมีพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนีห้ รือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ
ชาระหนีไ้ ด้ บริษัทจัดการจะรับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นทัง้ ที่เป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลัก เกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีท่ีผูอ้ อกตราสารแห่งหนีห้ รือลูกหนีต้ าม
สิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี ้ ดังนี ้
16.1 กรณีท่บี ริษัทจัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้ รื อสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ ื อ
หน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์เป็ นผูม้ ีสิทธิในเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี ้
16.1.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สินมาจากการรับชาระหนี ้ บริษัทจัดการจะไม่นาทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้จาก
การรับชาระหนี ้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจาหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนีใ้ นโอกาส
แรกที่สามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุ นเป็ นสาคัญ เว้นแต่กรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้
สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนีต้ กลงรับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี ้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนัน้ ได้ และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสารองรายได้หรือผลประโยชน์ท่ี
ได้จากการบริหารทรัพย์สินนัน้
16.1.3 เมื่อมีเงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครัง้ บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินได้สทุ ธิ
จากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนีค้ ืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สทุ ธินนั้ ภายใน 45 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่
มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการ
นับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงิน
คืนเป็ นอย่างอื่น
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ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครัง้ ตามข้อ 5.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับ
ชาระหนีไ้ ม่คมุ้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนาเงินได้สทุ ธิดงั กล่าวไปรวมจ่าย
ในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะคุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี ้ หากได้มีการจาหน่ายทรัพย์สินที่ได้
จากการรับชาระหนีจ้ นครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สทุ ธินนั้ ไม่คมุ้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนา
เงินได้สทุ ธิดงั กล่าวมารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รบั ชาระหนีต้ าม
ตราสารแห่งหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็ นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนุโลม
16.2 กรณีท่บี ริษัทจัดการไม่ได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริษัทจัดการจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนตามมติพิเศษ หรือได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์
โดยผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนัน้ การรับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินดังกล่าวเป็ น
ประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซ่งึ ตราสารแห่งหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องนัน้
ในการขอความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้จากการรับชาระหนี ้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจาเป็ นใน
การรับชาระหนี ้
16.2.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สินมาจากการรับชาระหนี ้ บริษัทจัดการจะนาทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวมโดยจะกาหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดาเนินการ
กับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี ้
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซ่งึ ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อ
เป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณี เป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่ส ามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที่สามารถกระทาได้โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
ในกรณีท่มี ีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
16.3 ในกรณีท่ีมีพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนีห้ รือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ บริษัทจัดการจะ
ดาเนินการให้ผถู้ ือหน่วยทุกรายที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารแห่งหนีห้ รือลูกหนี ้
ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ เป็ นผูม้ ีสิทธิในเงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชาระหนีก้ ็ได้ ทัง้ นี ้ ในการ
ดาเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ตอ้ งนาตราสารแห่งหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องนัน้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
การชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชาระให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตาม
ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กาหนด เท่านัน้
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17. การจัดทาทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดในการโอนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จดั ให้มีทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ท่อี อกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้ การให้สิทธิหรือการจากัดสิทธิใด ๆ
แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน หากได้กระทาตามข้อกาหนดในข้อผูกพันหรือตาม
กฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่แล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานาหน่วยลงทุน ในกรณีดงั นี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทาให้ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือผูม้ ีเงินลงทุนสูง ตามที่กาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็ นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วย
ลงทุนจะทาให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ ตามที่กาหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจานาหน่วยลงทุน ดังนี ้
1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวมหุน้
ระยะยาวที่จดั ตัง้ ขึน้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน
18. ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็ นกรณี กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุน
ชนิดดังกล่าวมีผถู้ ือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนที่ถืออยู่
19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :
การดาเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รบั มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ดาเนินการไปตามมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้
ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ให้ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ท่กี าหนดในกฎหมายให้ถือว่ามตินนั้ เสียไป
ในกรณีท่ีเป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ต้องได้รบั มติพิเศษ
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน (มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่วยลงทุนทั้ง หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่ กรณีท่กี องทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุน
นอกจากจะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุนที่กาหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กาหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กาหนดในประกาศนีแ้ ล้ว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนีด้ ว้ ย
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(1) ในกรณี ท่ีเป็ นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีท่ีเป็ นการขอมติท่มี ีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณี ท่ีเป็ นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
20. วิธกี ารแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :
การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็ นไปตามวิธีการที่กาหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสาคัญที่เป็ นไปตามและ
ไม่ขดั หรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ท่อี อกโดยอาศัยอานาจของ
กฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนัน้ มีผลผูกพันคู่สญ
ั ญา
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญต้องได้รบั มติพิเศษของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน ทัง้ นี ้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อกาหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
(ค) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการรับชาระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น
(ง) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกัน และข้อกาหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใดๆ อันมีผลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่องที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้ ง
ได้รบั มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสาคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รบั มติโดย
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน หรือ
(ข) ผูด้ แู ลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนัน้ เหมาะสม มีความจาเป็ นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด ต้องกระทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการ
กองทุนรวมและผูด้ แู ลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีขอ้ ผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ที่ทาการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจาเป็ นให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
พร้อมกับการส่งรายงานประจาปี ของกองทุนรวม
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี
21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :
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22. การเลิกกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
22.1.1 หากปรากฏว่ากองทุนเปิ ดใดมีมลู ค่าหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ ือหน่วยลงทุนเป็ นจานวนดังนี ้
(1) จานวนผูถ้ ือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทาการใด
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทัง้ หมดโดยคานวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทใน
วันทาการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด หรือมียอด
รวมการขายคืนในช่วงระยะเวลาห้าวันทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ นจานวนเกินกว่ าสองในสามของจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ความใน (3) มิให้นามาบังคับใช้กับกองทุนที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิก
กองทุนจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่ มีคุณภาพและมีสภาพ
คล่องอย่างเพียงพอ และผูถ้ ือหน่วยที่เหลืออยู่จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการขายคืนนัน้
(4) บริษั ท จัด การจะดาเนิ นการเลิ กกองทุน ตามหลักเกณฑ์ท่ี กาหนดไว้ในข้อ 22.2 เมื่ อปรากฏข้อเท็ จจริงที่บ ริษั ทจัดการ
พิจารณาแล้วมีค วามเชื่อโดยสุจริต และสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่ วยลงทุน ตาม (3) และการเลิ กกองทุนจะเป็ น
ประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม
22.1.2 เมื่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิ ดในกรณีท่ีบริษัทจัดการกระทาการหรืองดเว้น
กระทาการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิ ด หรือไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่ของตน
22.1.3 เมื่อได้รบั ความเห็นชอบตามมติพิเศษของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนหน่วย
ลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
22.1.4 สานักงานจะเพิกถอนการอนุมตั ิให้จดั ตัง้ และจัดการกองทุนรวม ในกรณีท่มี ีเหตุอนั ควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตัง้ กองทุน
รวมเพื่ อผู้ลงทุน ทั่วไปเพื่อ การแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่ม บุคคลใดเป็ นการเฉพาะ หรือ เพื่ อเป็ น
เครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสานักงานได้ดาเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทาการชีแ้ จง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณี ท่ีไม่มีการชีแ้ จง หรือชีแ้ จง
แล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทาให้เชื่อได้ว่าการจัดตัง้ กองทุนรวมเป็ นการจัดตัง้ กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และ
สานักงานสั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมทาการแก้ไข หรือดาเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนินการ
ตามที่สานักงานสั่งได้ หรือดาเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทาให้กองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไปอย่างแท้จริง
22.2. การดาเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนีเ้ พื่อเลิกกองทุนเปิ ดดังกล่าว
(ก) ยุติการรับคาสั่งซือ้ และคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตัง้ แต่วนั ทาการที่ปรากฏเหตุตาม 22.1.1
(ข) แจ้งให้ผทู้ ่เี กี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทาการที่ปรากฏเหตุตาม 22.1
1. แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีช่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณียล์ งทะเบียน
2. แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ แู ลผลประโยชน์
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3. แจ้งสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ค) จาหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิ ดดังกล่าวภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทาการ ที่ปรากฏเหตุตาม
22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทาได้เพื่อชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(ง) ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั
ทาการ ที่ปรากฏเหตุตาม 22.1.1 และเมื่อได้ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
ในกรณีท่มี ลู ค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทัง้ หมดโดยคานวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดใดลดลงเหลือ
น้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทาการใด หากบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนัน้ บริษัทจัดการจะดาเนินการ ตาม (ก) ถึง (ง)
23. การชาระบัญชีเมือ่ เลิกกองทุน :
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชาระบัญชี โดยจะแต่งตัง้ ผูช้ าระบัญชีท่ีสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อทา
หน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชาระหนีส้ ินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน รวมทัง้ ทาการ
อย่างอื่นตามแต่จาเป็ นเพื่อชาระบัญชี กองทุนให้เสร็จสิน้ ทั้งนี ้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด สาหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชาระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุน
รวมและผูช้ าระบัญชีจะดาเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพ ย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วน
จานวนหน่วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฎในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่อได้ชาระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูช้ าระบัญชีจะทาการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุน รวมแล้ว หากปรากฎว่ายังมีท รัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชาระบัญ ชีจัดการโอนทรัพย์สิน
ดังกล่าวให้ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็ น
ส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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