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1. ข้อมูลทวัไป  

ชอืโครงการจัดการ (ไทย) : กองทนุเปิดแอสเซทพลสัเอเชียนสเปเชียลซิททเูอชนัส์ 

ชอืโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Asset Plus Asian Special Situations Fund 

ชอืย่อโครงการ : ASP-ASIAN 

ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด  

ประเภทการขาย : ขายหลายครัง  

การกําหนดอายุโครงการ : ไม่กําหนด  

รายละเอยีดเพิมเติมเงอืนไข (อายโุครงการ) : - 

ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพอืผู้ลงทนุทวัไป 

ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  

วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

เพือเพิมทางเลือกในการลงทนุให้กบันกัลงทุนทวัไปทต้ีองการนําเงนิไปลงทนุในต่างประเทศ และมีโอกาสทีจะได้รับผลตอบแทนทีดี 

ทงัน ีผู้ลงทนุควรมีความเข้าใจและยอมรับความเสียงของการลงทุนในต่างประเทศได้ 

 
2. ประเภทกองทุน 

ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุ : ตราสารทุน 

ประเภทกองทุนตามลกัษณะพิเศษ : 

 - กองทนุรวมฟีดเดอร์  

ชือกองทุนหลกั (กรณี Feeder Fund) : Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund 

ประเทศทีกํากบัดแูลการเสนอขาย :ลกัเซมเบิร์ก ( LUXEMBOURG ) 

ประเภทการลงทุนตามความเสียงเกยีวกับต่างประเทศ : กองทนุรวมทีเน้นลงทนุแบบมีความเสียงต่างประเทศ 

รายละเอยีดเพิมเติมเกียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

1. เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund (กองทุนหลกั) ซึงบริหารและจดัการ

โดย FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. โดยเฉลียในรอบปีบญัชีไม่ตํากว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของกองทุนดงักล่าวเป็นกองทนุเพือผู้ลงทุนทวัไป (Retail Fund) ทีจดทะเบียนทีประเทศลกัเซมเบิร์ก ซึงทีมีหน่วยงานกํากบัดูแล

ด้านหลักทรัพย์และตลาดซือขายหลกัทรัพย์ทีเป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities Commission 

(IOSCO) หรือในประเทศทีมีตลาดซอืขายหลกัทรัพย์เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE)  

กองทนุหลกัมีนโยบายเน้นลงทนุในหุ้นประเทศแถบเอเชียยกเว้นประเทศญีปุ่ น ในหลกัทรัพย์ทีมีแนวโน้มการฟืนตวัของธุรกิจ หรือ 

การปรับโครงสร้างหนี (Special Situation) และบริษัททีมีมลูค่าตลาด ขนาดเล็กแต่มอีตัราการเติบโตสงู โดยทวัไปหุ้นกลุ่มนจีะมี

มลูค่าตลาดตํากว่ามลูค่าสินทรัพย์สทุธิหรือความสามารถในการทํากําไร รวมถึงมีปัจจยัอืนๆ สนบัสนุนเป็นปัจจยับวกต่อราคาหุ้น 

กองทุนหลกัอาจลงทุนในหลกัทรัพย์ทีไม่ใช่หุ้นกลุ่มนีได้ไม่เกิน 25% และกองทุนสามารถลงทุนโดยตรงในหุ้นจีน A Shares และ 

B Shares ได้ ทงัน ีบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูสําคญัของกองทนุหลกัไว้ในหนงัสือชีชวน เงินลงทนุส่วนทีเหลือจะลงทนุในเงินฝาก

และสินทรัพย์สภาพคล่อง 
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เงินลงทุนส่วนทีเหลือจะพิจารณาลงทุนในเงินฝากระยะสนั หรือตราสารทีเทียบเท่าเงินสด (near cash)ระยะสัน ซึงสถาบัน

การเงินในประเทศทีกองทนุได้ลงทุนเป็นผู้ออกเพืออํานวยความสะดวกในการลงทนุในต่างประเทศของกองทุน เช่น เพือรอการลงทุน 

หรือเพือชําระค่าใช้จ่าย ทังนี กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศเป็นหลักโดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่ตํากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนและจะลงทุนในหรือมีไว้ซึงสินทรัพย์สภาพคล่อง เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน ใน

ประเทศ ตามทีสํานกังานคณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกําหนด เพือสํารองไว้สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุนรอ

การลงทุน หรือเพือรักษาสภาพคล่องของกองทุนกองทุนสามารถทําสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือป้องกันความเสียงตามที

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดโดยจะไม่ลงทุนในตราสารหนีทมีีลกัษณะของสญัญาซอืขาย

ล่วงหน้าแฝง (Structured note) 

2. เนืองจากกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจจะได้รับผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนบริษัท

จดัการอาจพิจารณาจดัให้มีการประกันความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ หรือความเสียงจากการลงทุนใน

ต่างประเทศ ให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์แต่ละขณะ ตามทีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด 

3. กรณีทบีริษัทจดัการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund (กองทุนหลกั) ไม่เหมาะสม

อีกต่อไป เช่น มีการเปลียนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนยัสําคญั บริษัทจดัการสงวนสิทธิทีจะนําเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมต่างประเทศอืนทีมีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน โดยกองทุนจะดํารงอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม

ต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวโดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่ตํากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนโดยถือว่า

ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

4. บริษัทจดัการสงวนสิทธิทีจะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีทีสถานการณ์การลงทุน

ในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น เกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและ/หรือการเมือง หรือในกรณีทีไม่สามารถสรรหากองทุนรวม

ต่างประเทศทีเหมาะสมได้ 

5. ในกรณีทีสถานการณ์การลงทุนในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุน Fidelity Funds – Asian 

Special Situations Fund ไม่เหมาะสม เช่น ภาวะทีตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ หรือ

กรณีทีมีการเปลียนแปลงกฎระเบียบซงึมีผลกระทบต่อการลงทุน ทําให้อาจมีบางขณะทีกองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม

สดัส่วนการลงทนุทีระบุไว้ข้างต้นได้ 

6. ทังนี ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วง

ระยะเวลาดงันีรวมด้วยก็ได้ ทงัน ีโดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั 

1. ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัทีจดทะเบียนเป็นกองทนุรวม 

2. ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม 

3. ช่วงระยะเวลาทีต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนืองจากได้รับคําสงัขายคืนหรือสับเปลียนหน่วยลงทุน หรือมี

การโอนย้ายกองทุนจํานวนมากหรือเพือรอการลงทุน ทงันี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ 

7. ในกรณีทีกองทุนหลกัและ/หรือกองทุนอืนทีกองทุนมีการลงทุนเป็นมลูค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ

กองทุนหลักนัน มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึงดังต่อไปนี บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ 

และวิธีการทีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด 

(1) มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึงลดลงเกินกว่าสองในสามของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนหลกัและ/หรือกองทุนอืนดงักล่าว 

(2) ยอดรวมของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนหลกัและ/หรือกองทนุอืนลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวนัทําการใดติดต่อกนั คิดเป็น

จํานวนเกินกว่าสองในสามของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกัและ/หรือกองทุนอืน 

เงอืนไข ในกรณีทีกองทนุหลกัและ/หรือกองทนุอืนมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิลดลงในลกัษณะดงักล่าวบริษัทจดัการดําเนินการดงัต่อไปนี 
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(1) แจ้งเหตทุีกองทุนหลกัและ/หรือกองทนุอืนมมีลูค่าทรัพยส์ินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคาํนึงถึงประโยชน์ทีดีทสีดุ

ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม ให้สํานกังานและผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบภายในสามวนัทําการนบัแต่วนัทีปรากฏเหต ุ

(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวนันบัแต่วนัทีปรากฏเหต ุ

(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานกังานทราบภายในสามวนัทําการนบัแต่วนัทีดําเนินการแล้วเสร็จ 

(4) เปิดเผยข้อมลูเกียวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ ทีสนใจจะลงทุนเพือให้ผู้ทีสนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจ

เกียวกบัสถานะของกองทุนรวม 

ทงัน ีบริษัทจดัการกองทนุรวมจะดําเนินการให้บคุลากรทีเกียวข้องเปิดเผยข้อมลูเกียวกบัการดําเนินการดงักล่าวด้วย 

ทงัน ีระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อสํานกังาน 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในกรณีทีมีการดําเนินการเปลียน/โอนย้าย กองทุนจะยกเว้นไม่นําเรืองการลงทุนหรือมไีว้ซงึทรัพย์สิน

ในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มา

บงัคบัใช้ในช่วงดําเนินการคดัเลือกและเตรียมการลงทนุ 

ข้อมลูกองทนุหลกั 

ชือกองทนุ Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund 

ลกัษณะโครงการ กองทุนเปิด 

อายุโครงการ ไม่กําหนด 

Share Class  Y-ACC-USD 

ISIN Code  LU0346390601 

Bloomberg Ticker FFASPEY LX 

วนัทีจดัตงักองทนุ (Inception) 3 ตลุาคม 2537 

วนัทีจดัตงัชนดิหน่วยลงทนุ 17 มีนาคม 2551 

สกลุเงิน US Dollar (USD) 

วตัถุประสงค์ และ  

นโยบายการลงทุน 

กองทนุหลกัมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นประเทศแถบเอเชียยกเว้นประเทศญีปุ่ น ในหลกัทรัพย์ที

มีแนวโน้มการฟืนตวัของธุรกิจ หรือ การปรับโครงสร้างหนี (Special Situation) และบริษัททีมี

มูลค่าตลาดขนาดเล็กแต่มีอัตราการเติบโตสูง โดยทัวไป หุ้นกลุ่มนี จะมีมูลค่าตลาดตํากว่า

มลูค่าสินทรัพย์สทุธิหรือความสามารถในการทํากําไร รวมถึงมีปัจจยัอืนๆ สนบัสนุนเป็นปัจจยั

บวกต่อราคาหุ้ น กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ทีไม่ใช่หุ้นกลุ่มนีได้ไม่เกิน 25% และ

กองทนุสามารถลงทนุโดยตรงในหุ้นจีน A Shares และ B Shares ได้ 

ตวัชวีดั (Benchmark) MSCI All Country Asia ex-Japan Index 

บริษัทจดัการ  FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 

ผู้จดัการกองทนุ  FIL Fund Management Limited 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ 0.80% ต่อปี 

 

ทงัน ีบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลียนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Share Class) รวมถึงเปลียนแปลงสกุลเงินลงทุน

เป็นสกุลเงินอืนใดนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือเปลียนแปลงการซือขายในประเทศอืนใดนอกเหนือจากประเทศ

ลกัเซมเบิร์ก ตามดลุยพินิจของบริษัทจัดการในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทนุแล้ว ซึงบริษัทจดัการ
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จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการเปลียนแปลงและรายละเอียดทีเกียวข้องให้

ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการเปลียนแปลง หรือก่อนทําการลงทนุดงักล่าว 

ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอนื หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทจีะลงทนุในประเทศ 

บริษัทจดัการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอืนอย่างใดอย่างหนึงหรือ

หลายอยา่งตามทีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดงัต่อไปนี เว้นแต่ในกรณี

ทีคณะกรรมการก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิมเติมประเภทหรือ

ลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอืน 

ส่วนท ี1 : ประเภทและคณุสมบตัิของตราสารทางการเงินทวัไป 

1. ประเภทของตราสาร ได้แก ่

1.1 ตราสารหนี 

1.1.1 พนัธบตัร 

1.1.2 ตวัเงินคลงั 

1.1.3 หุ้นกู้  (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนพุนัธ์ และตราสาร Basel III) 

1.1.4 B/E 

1.1.5 P/N 

1.1.6 ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซอืหุ้นกู้  

1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทีมี underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู้  

1.1.8 ตราสารหนีอืนทีมีลกัษณะทํานองเดียวกับตราสารหนตีาม 1.1.1 - 1.1.7 ตามทสํีานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพมิเติม 

2. คุณสมบตัิของตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทนุ 

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนท ี2 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก 

เป็นไปตามประกาศ 

ส่วนท ี3 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลกัเกณฑ์การลงทุนดงัน ี

1. ประเภท underlying derivatives ทกีองทนุจะเข้าเป็นคู่สญัญาได้ต้องมี underlying เป็นอตัราแลกเปลียนเงิน 

ในกรณีที derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาทีอ้างอิงดงักล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบนั (spot price) หรือ

ราคาสัญญาซือขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน ทังนี ราคาของ underlying อืนทีไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ทีเป็น

องค์ประกอบของดชันีดงักล่าว ต้องเป็นทียอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย 

2. เงอืนไขการลงทนุและหลกัเกณฑ์ 

เป็นไปตามประกาศ 

ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอนื หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทจีะลงทนุในต่างประเทศ 

บริษัทจดัการจะลงทุนในหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอืนอย่างใดอย่างหนึง

หรือหลายอย่างตามทีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้นแต่ในกรณีทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานกังานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิมเติมประเภทหรือลักษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผล

โดยวิธีอนื 

ทังนี การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสัญญาใน

ประเทศทีมีหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทีเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือทีมีการซือขายใน
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ตลาดซือขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศทีเป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัททีจดัตงัและเสนอขายใน GMS อาทิเช่น 

ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยนูนาน) (GMS) เป็นต้น 

ส่วนท ี1 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS 

กรณีเป็นหน่วยทีการออกอยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี 

1. มีคณุสมบตัิของตราสารและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงัต่อไปนี 

ทรัพย์สินที บลจ. จะสามารถลงทนุได้ต้องมีคุณสมบตัิของตราสารตามหลกัเกณฑ์ทีครบถ้วน ดงันี 

1.1 ไมม่ข้ีอกําหนดหรือเงอืนไขทีทําให้ผู้ลงทนุมีภาระผกูพนัมากกว่ามลูค่าเงินลงทนุในตราสาร 

1.2 สามารถเปลียนมือได้ (รวมถึงกรณีทีเป็น B/E P/N ทีมีเงือนไขห้ามเปลียนมือแต่กองทุนได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ

เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการทีกฎหมายกําหนด หรือมีเงือนไขให้กองทุนสามารถขายคืน ผู้ออกตราสารได้) 

1.3 มีข้อมูลเกียวกับตราสารที บลจ. สามารถเข้าถึงได้เพือนํามาประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทุนได้อย่างสมําเสมอ และมี

ข้อมลูราคาทีสะท้อนมลูค่ายตุิธรรม โดยข้อมลูดงักล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมลูทีเชือถือได้ซงึจดัทําตามหลกัวิชาการอนัเป็นที

ยอมรับในระดบัสากล 

2. เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศทีมีลกัษณะดงัน ี

2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของหน่วยงานต่างประเทศทีกํากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดซือขาย 

หลักทรัพย์ซึงเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศทีมีการซือขายในตลาดซือขาย

หลกัทรัพย์ต่างประเทศทีเป็นสมาชิกของ WFE 

2.2 CIS operator ของกองทนุดงักล่าวอยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของหน่วยงานกํากบัดูแลทีเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO 

2.3 ในกรณีที MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์

การกํากับดแูล การออก การเสนอขาย และการจดัการสําหรบักองทุนเพือผู้ลงทนุรายย่อยของประเทศนนั 

3. ประเทศทีกํากบัดแูลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทนุอย่างเพียงพอทังน ีตามรายชอืประเทศที

สํานกังานกําหนด 

4. ในกรณีเป็นการลงทนุของ MF ในหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ กองทนุดงักล่าวต้องมีการจํากดัการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมี

เหตุจําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชัวคราวเท่านัน และมีนโยบายการลงทุนดังนี (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของ

กองทนุ CIS ต่างประเทศซงึเป็นกองทนุรวมทองคําทีลงทนุในทองคําแท่ง) 

4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซงึเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที MF สามารถลงทุนได้ในสดัส่วน ≥ 80% ของ NAV ของกองทุน 

CIS ต่างประเทศนนั 

4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมือใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ 

MF นนั ทงัน ีหลกัเกณฑ์ดงักล่าว ไม่ใช้กบักรณีทรัพย์สินทีเป็น SIP 

4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมือใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สําหรับ

ทรัพย์สินทีเป็น SIP ของ MF นนั 

4.4 มีการลงทนุใน derivatives ทเีป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นนั 

5. ในกรณีทีกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่

กองทุนทีมีลกัษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีทีมีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน 

ทงันี โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมลู เหตุผลความจําเป็นและ

ค่าธรรมเนียมทีเกียวข้องกับการลงทนุในลกัษณะดงักล่าวไว้ในหนงัสือชีชวนด้วย 

ส่วนท ี2 : ทรัพย์สินประเภทเงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

เป็นไปตามประกาศ 
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อัตราส่วนการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอืน เพอืเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :  

เป็นไปตามประกาศ และกรณีทีการลงทนุไม่เป็นไปตามข้อนีจะดําเนินการให้เป็นไปตามทีประกาศกําหนด 

อัตราส่วนการลงทนุทคีํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 หน่วย CIS ต่างประเทศ  ไม่จํากดัอตัราส่วน 

อัตราส่วนการลงทนุทคีํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ทรัพย์สินดงัน ี

1.1 B/E หรือ P/N ทีมีเงือนไขห้ามเปลียนมือแต่ MF ได้ดําเนินการให้มีการรับ

โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการทีกฎหมายกําหนด หรือมีเงือนไขให้ 

MFสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

1.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  

1.3 total SIP ตามข้อ 2 ของส่วนนี แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ทีมีลักษณะ

ครบถ้วนดงันี 

1.3.1 มีลักษณะตามอัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผู้ ออกทรัพย์สินหรือ

คู่สญัญา (single entity limit) 

1.3.2 ม ีcredit rating อยู่ในระดบัตํากว่า investment grade หรือไม่มี credit 

rating 

(ข้อนีไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ทีลงทุน

ใน B/E หรือP/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทีมีอายุไม่เกินอายุ

กองทุนหรือรอบการลงทุนของ MF หรือมีการลงทุนใน derivatives เพือให้

ทรัพย์สินดงักล่าวมีอายสุอดคล้องกบัอายกุองทนุ) 

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

2 total SIP ซงึได้แก่  

2.1 ทรัพย์สินตาม อตัราส่วนการลงทนุทคีํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ

คู่สญัญา (single entity limit)  

2.2 ตราสารหนีหรือตราสารกึงหนีกึงทุน ทีมีอนัดบัความน่าเชือถือทีตวัตราสาร

และ/หรือผู้ออกตราสารทีตํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (non-investment grade 

/ unrated) 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 

 

3. ข้อมูลเกียวกับจาํนวนเงนิทุนโครงการ 

จาํนวนเงนิทุนโครงการเริมต้น : 1,700,000,000.00 บาท 

นโยบายการเพิมเงนิทนุโครงการ : ม ี

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนเงนิทุน : 

เป็นจํานวนร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนโครงการ 

มูลค่าทีตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท 

จาํนวนหน่วยลงทุนเริมต้น : 170,000,000.0000 หน่วย 
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ราคาของหน่วยลงทุนทีเสนอขายครังแรก : 10.0000 บาท 

รายละเอยีดเพิมเติม :  

1. ระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ

โครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ 

2. บริษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิมเติมจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือหน่วยงานทีมี

อํานาจอนุมตัิและดําเนินการเพิมเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้ ทงันี ภายใต้หลกัเกณฑ์ทีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ 

หน่วยงานทีมีอาํนาจอนุมตัิประกาศกําหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

 

4. การบริหารจัดการกองทุน 

การลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทนุ  

วัตถุประสงค์ของการลงทนุในสัญญาซือขายล่วงหน้า : ลดความเสียง (Hedging)  

การลงทุนในตราสารทมีีสัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน  

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : 

- กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชียนสเปเชียลซิททูเอชนัส์บริหารงานแบบมุ่งหวงัให้ผลประกอบการเคลือนไหวตามกองทุนหลกั 

(Passive Management) 

- กองทุน Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund (กองทุนหลัก) มีการบริหารงานแบบมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่า

ดชันีชีวดั (Active Management) 

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จา่ยผลตอบแทนแบบไม่ซบัซ้อน 

 

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) : ไม่มี 

 

6. การจ่ายเงนิปันผล  

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : จา่ย 

หลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิปันผล : 

โครงการมีนโยบายทีจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครัง โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผล

ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 จากกําไรสะสม หรือจากกําไรสุทธิ หรือจากการเพิมขึนในสินทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน

ตามทีบริษัทจดัการเห็นสมควรโดยการจ่ายปันผลดงักล่าวจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิมขึนในงวดบญัชี

ทีมีการจ่ายปันผลนัน 

กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจาํกัดในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามเงือนไขทีกําหนดในข้อ "นโยบายการจ่ายเงินปันผล" โดยจะดําเนินการเกียวกบัการ

จ่ายเงินปันผล ดงัน ี

1. บริษัทจดัการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและคาํนวณกําไรสุทธิต่อหน่วยและเงนิปันผลต่อหน่วยโดยถือจาํนวนหน่วยลงทนุ

ตามทะเบียนกองทนุของนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวนัปิดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ โดยบริษัทจดัการ

จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุทีมีชอืปรากฏอยู่ในทะเบียนกองทุนของนายทะเบียน ณ วนัเวลาดงักล่าวเท่านัน 
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2. บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนเพือการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลต่อ

หน่วยลงทนุผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และส่งหนงัสือแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีชอือยู่ในทะเบียน

ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ 

3. บริษัทจดัการจะจ่ายเงนิปันผลตามวิธีการรับเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทนุทีระบุไว้ในคําขอเปิดบญัชีภายใน 10 วนัทําการนบัจาก

วันปิดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทนุ 

 

7. การรับซือคืนหน่วยลงทุน 

มูลค่าขนัตาํของการรับซือคืน : ไม่กําหนด 

จาํนวนหน่วยลงทุนขันตาํของการรับซือคืน : ไม่กําหนด 

วิธีการรับซือคืนหน่วยลงทุน :  

- แบบดลุยพินิจของผู้ลงทุน 

ระยะเวลาในการรับซือคืน : ทกุวนัทําการ 

การรับซือคืนหน่วยลงทุน  : ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

รายละเอยีดเพิมเติม :  

บริษัทจดัการจะรับซือคืนหน่วยลงทนุ ทกุวนัทําการซือขายหน่วยลงทนุ 

วันทําการซือขายหน่วยลงทุน หมายถึง วนัทําการปกติของบริษัทจดัการและกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลกั และกองทุน sub-fund) 

ตามเวลาทีบริษัทจดัการกําหนด ทงัน ีจะแจ้งให้ทราบหนงัสือชีชวนส่วนสรุปข้อมลูสําคญัและ/หรือทีเว็บไซต์บริษัทจดัการ 

สําหรับการสงัขายคืนหน่วยลงทุนหลงัวนัเวลาทีกําหนด บริษัทจดัการจะถือว่าเป็นคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับวนัทําการซือ

ขายถัดไป โดยบริษัทจัดการจะทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน ตามราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ณ สินวนัทําการซือขาย ซึงคํานวณ

ตามหวัข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วย

ลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีทีมลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง” 

การสงัขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมือบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือคืนได้รับคําสงัขายคืนหน่วยลงทนุ

จากผู้ ถือหน่วยลงทนุ และได้ทํารายการรับซือคืนหน่วยลงทนุแล้ว 

ผู้สังขายคืนไม่สามารถยกเลิกคําสังขายคืนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีทีบริษัท

จดัการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ" 

อนึง ในกรณีทีบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีนันไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานาน

ติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะปิดบญัชีดงักล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า 

การชาํระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัรับซือคืนหน่วยลงทนุ 

โดยมิให้นบัรวมวนัหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศทีมีลกัษณะในทํานองเดียวกบัธุรกิจการจดัการ

กองทนุรวม และผู้ประกอบธุรกิจทีเกียวข้องในต่างประเทศซงึจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา 

ในกรณีทีบริษัทจดัการกองทุนรวมยังไม่สามารถชําระค่าขายคืนตามกําหนดเวลาดังกล่าว เนืองจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาใน

การคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซือคืนหน่วยลงทุน ตามทีสมาคมกําหนด

โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัที

เสร็จสินการคํานวณดงักล่าว 
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ทงัน ีบริษัทจดัการจะประกาศวนัหยดุดงักล่าวให้ทราบผ่านเว็บไซต์บริษัทจดัการและ/หรือเว็บไซต์ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ

ซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือ

หน่วยลงทนุตามวิธีการทีผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือใบคําสังขายคืนหน่วยลงทนุ 

เงอืนไข ข้อจาํกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซือคืนหน่วยลงทุน 

(1) การชาํระค่ารับซือคืน สบัเปลียนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืนแทนเงิน   

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน

แทนบริษัทจัดการจะกําหนดขันตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ

ทรัพย์สินอนืแทนเงิน โดยขนัตอนทกํีาหนดดงักล่าวต้องสามารถปฏิบติัได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมทุกราย 

(2) การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะเลือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนของกองทนุรวมเปิดไว้แล้วได้ 

ในกรณีดงัต่อไปนี 

(2.1) บริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือ

ทรัพย์สินของกองทนุเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล 

(2.2) ผู้ถือหน่วยลงทนุมีคําสงัขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบริษัทจดัการกองทุนรวมพบว่าราคารับซือคืนหน่วยลงทุน

ดงักล่าวไมถ่กูต้องนนัต่างจากราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีถกูต้องตงัแต่หนึงสตางค์ขึนไปและคิดเป็นอตัราตงัแต่ร้อยละ 0.5 ของ

ราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีถกูต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงาน

การชดเชยราคา 

การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (2.1) หรือ (2.2) ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี 

1. เลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนบัแต่วนัทีมีคําสงัขายคืนหน่วย

ลงทุนนนัเว้นแต่กรณีข้อ (2.2) บริษัทจดัการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาจากสํานกังานได้ 

2. ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพือให้ผู้ลงทุนทราบถึงการเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุโดยพลนั 

3. แจ้งการเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจดัทํารายงานในเรืองดงักล่าว พร้อมทงัแสดงเหตุผลและหลกัฐาน

การได้รับความเห็นชอบตามข้อ (2.1) หรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตามข้อ 

(2.2) จากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สํานักงานทราบโดยพลัน ทังนี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจมอบหมายให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์

ดําเนินการดงักล่าวแทนก็ได้ 

4. ในกรณีทมีีผู้ ถือหน่วยลงทุนสงัขายคืนหน่วยลงทนุในระหว่างการเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการ 

กองทุนรวมรับซือคืนหน่วยลงทุนนนั โดยต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนทียงัค้างอยู่ให้เสร็จสินก่อนแล้วจึง

ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุทีสงัขายคืนหน่วยลงทุนในวนันนัๆ ต่อไป 

(3) เงอืนไขและข้อจํากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทนุ  

เป็นไปตามส่วนข้อผูกพนั หวัข้อ “สิทธิในการโอนหน่วยลงทนุ” และหวัข้อ "ข้อจํากดัการโอนหน่วยลงทนุ" 

เงอืนไข ข้อจาํกัด การไม่ขายไม่รับซือคืนไม่สับเปลียนหน่วยลงทุนตามสัง : 

การไม่ขายไม่รับซือคืนไม่สบัเปลียนหน่วยลงทนุตามสงั บริษัทจดัการกองทนุรวมจะปฏิบัติตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ

กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรือง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพือผู้ลงทุนทวัไป 

กองทนุรวมเพือผู้ลงทนุทีมิใช่รายย่อย และกองทนุรวมเพือผู้ลงทุนประเภทสถาบนั และ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที 

ทน. 11/2564 เรืองหลกัเกณฑ์การจดัการกองทุนรวมเพือผู้ลงทุนทวัไป กองทนุรวมเพือผู้ลงทุนทมีิใช่รายย่อย กองทนุรวมเพอืผู้ลงทุน

ประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบคุคล 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะหยุดรับคําสงัซือและ/หรือสบัเปลียนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชวัคราวหรือถาวรก็ได้ ตามทีบริษัทจดัการ

เห็นสมควร ทงันี บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 3 วันทําการ ก่อนการใช้สิทธิหยุดรับคําสงัซือและ/หรือ

สบัเปลียนหน่วยลงทนุเข้าเป็นการชวัคราวหรือถาวร โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ

รับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนบัแต่วันทีมีการเปลียนแปลง

การให้บริการ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคําสงัซือและ/หรือสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้าของผู้ลงทุน หากการสงัซือดงักล่าวขดักบัหลกัเกณฑ์

ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจดัการกองทุน หรือ ทําให้เกิดความเสียงทางกฎหมายหรือ

ต่อชือเสียงของบริษัทจดัการหรือกองทุน โดยบริษัทจดัการจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั 

 

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม 

ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ

กองทนุรวม 

รายละเอยีดเพิมเติม : 

ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทงัหมดซึงเรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราทีรวม

ภาษีมลูค่าเพมิแล้ว 

 

8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเกบ็จากกองทนุรวม 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอตัราไมเ่กินร้อยละ : 1.605 ต่อปี ของมลูคา่ทรัพย์สินทงัหมด 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทงัหมด 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ : 0.1070 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินทงัหมด 

ค่าธรรมเนียมทีปรึกษาการลงทุน : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการจัดจาํหน่าย : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมอืนๆ : ม ี

ประมาณการค่า ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 3.4775 ต่อปี ของมลูคา่ทรัพย์สินทงัหมด 

รายละเอยีดเพิมเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม) : 

ทงันี บริษัทจัดการอาจได้รับเงินค่าตอบแทนจากกองทุนรวมต่างประเทศ เนืองจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ต่างประเทศโดยเงินค่าตอบแทนดงักล่าวจะนําเข้ากองทนุทงัหมด และบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากกองทุนในรูปค่าธรรมเนียม

การจดัการ 

ค่าธรรมเนียมอืนๆ ได้แก่ 

(1) ค่าใช้จ่ายเพือวตัถุประสงค์ในการเสนอขายครังแรกจะจ่ายตามจํานวนทีจ่ายจริง โดยทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของ

กองทนุเฉลียเท่ากนัทกุวนั เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่ 

(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพนัธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย

ตลอดจนการสมัมนาแนะนํากองทนุ ตามทีจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจํานวนเงินทนุของโครงการ 
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(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมทีเกียวข้องในการจดัตงักองทนุ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเกิดขึนจากการปฏิบตัิตามกฎหมายก.ล.ต. 

(2) ค่าใช้จ่ายเพอืการดําเนินงานของกองทนุทีเรียกเก็บตามจํานวนทีจ่ายจริง โดยบริษัทจดัการจะพจิารณาตดัจ่ายทงัจํานวนหรือ

ทยอยตดัจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนนั ได้แก่ 

(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสือโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้าน

การตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามทีจ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่า

ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชี ค่าทีปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเกิดขึนจากการปฏิบตัิตามคําสัง หรือตามกฎหมาย หรือ

ประกาศของสมาคม 

(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจดัส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจดัทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ ถือ

หน่วยลงทุนใบคําสงัซือหน่วยลงทุน ใบคําสงัขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารทีเกียวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอก

กล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ง) ค่าจดัทํา จดัพิมพ์ และจดัส่งเอกสารทีเกียวกับการแก้ไขเปลียนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนงัสือพิมพ์ 

การจดัประชมุผู้ถือหน่วยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเกิดขึนจากการปฏิบตัิตามกฎหมาย ก.ล.ต. 

(จ) ค่าจดัทํา ค่าพิมพ์และจดัส่งหนงัสือชีชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน 

(ฉ) ค่าแปลเอกสารทีเกียวกบัการดําเนินงานของกองทนุเป็นภาษาต่างประเทศ 

(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบญัชีกองทนุ 

(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ทีฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบตัิหน้าทีหรือเรียกค่าสินไหมทดแทน

ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือเมือได้รับคําสงัจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพือรักษาสิทธิของกองทนุ ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนีของกองทนุ 

(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนีเป็นทรัพย์สินอืนแทนการชําระหนีด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนียมศาล 

ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จา่ยในด้านนิตกิรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจดัพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จา่ย 

หรือค่าธรรมเนียมอืนใดทีเกียวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากการรับชําระหนีเป็นทรัพย์สินอืนแทนการชําระหนีด้วย

เงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกนัภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอน

ทรัพย์สินดงักล่าว 

(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซือหน่วยลงทนุ ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทนุ 

(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า

ไปรษณียากร สําหรับหนงัสือโต้ตอบกบัผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสือสารโต้ตอบโดยวิธีอนืทมีิใช่ทางไปรษณีย์ 

(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบญัชีและเลิกกองทนุ 

(ฐ) ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพือการรับชําระหนีใด ของกองทนุรวม 

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีทีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบญัชีรับอนุญาต

แห่งประเทศไทย 

(3) ค่าธรรมเนียมทีเกียวกับการซือหลกัทรัพย์ ค่าธรรมเนียมทีเกียวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหกัจากค่าขายหลกัทรัพย์เมือมี

การขายหลกัทรัพย์ ได้แก่ 

(ก) ค่าอากรแสตมป์ ซงึจะรวมอยู่ในต้นทนุของค่าซือหลกัทรัพย์เมอืมีการซอืหลกัทรัพย์ 

(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซือขายหลกัทรัพย์ 

(ค) ค่าใช้จ่ายอืน ๆ (ถ้ามี) 

(4) ค่าใช้จ่ายทีอาจเกิดขึนจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการทํารายการซือ ขาย รับมอบ ส่งมอบทรัพย์สินใน

ต่างประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมป์ และภาษีต่างๆทีเกียวข้อง ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมทีต้องจ่ายตามข้อกําหนด 
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หรือกฎหมายของประเทศทีกองทุนไปลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการติดต่อประสานงานกับผู้จัดการกองทุนใน

ต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นต้น (ถ้ามี) ตามทีจ่ายจริง 

(5) ค่าใช้จ่ายเกียวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) นอกเหนือจาก ”ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ รายปี” 

ตามทจี่ายจริง โดยจะไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน 

(6) ค่าใช้จ่ายในการประกนัความเสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ หรืออตัราดอกเบีย (ถ้ามี) ตามทีจ่ายจริง 

(7) ค่าใช้จ่ายทีเกิดจากการผิดนดัชําระราคา (Failed Trade) 

(8) ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง กบัการจดัการกองทุนซึงมิได้ระบุไว้ข้างต้น (ถ้ามี) โดยบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากกองทนุตามจํานวน

เงินและเวลาทีเกิดค่าใช้จ่ายนนัจริง ทงัน ีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ

กองทนุโดยบริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบส่วนทีเกินกว่าอตัราทีกําหนด 

ในกรณีทีมีค่าใช้จ่ายตามข้อ (8) บริษัทจดัการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชดัเจนในหนังสือชีชวนฉบับข้อมูลสําคญัที ผู้ลงทุน

ควรทราบและในรายงานประจําปี ซึงบริษัทจดัการ จดัทําเมือสินรอบระยะเวลาบญัชีแต่ละปี 

ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จา่ย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบกําไร

ขาดทนุของกองทนุซงึเป็นส่วนหนึงของรายงานประจําปี 

ทงัน ีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทงัหมดของกองทนุเป็นอตัราทีรวมภาษีมลูค่าเพิมและภาษีอนืใดในทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลียนแปลงเกียวกับภาษีมลูค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดในทํานองเดียวกนั บริษัทจดัการ

ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดงักล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

อนึง ประมาณการค่าธรรมเนียมอืนๆ ดังกล่าว เมือคํานวณรวมกับค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมจะไม่เกิน

ค่าธรรมเนียมรวม 

 

8.3 ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผู้สังซือหรือผู้ถือหน่วยลงทนุ 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) 

เงอืนไขในการกาํหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.605 ของมลูค่าซือขาย 

ค่าธรรมเนียมการรับซือคนืหน่วยลงทนุ (Back-end fee) 

เงอืนไขในการกาํหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับซือคนืหน่วยลงทุน : ไม่ม ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทนุในอตัราไม่เกนิร้อยละ 1.07 ของมลูค่าซอืขาย 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทนุเข้า (Switching in) 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลยีนหน่วยลงทนุเข้า : อตัราค่าธรรมเนียมเดียวกนั ทังจากกองทนุรวมภายใต้บริษัทจดัการ 

เดียวกนั และจากบริษัทจดัการอนื 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทนุเข้า : อตัราค่าธรรมเนียมทีกําหนด 

เงอืนไขในการกาํหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุเข้า : ไม่มี 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุเข้าในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.605 ของมลูคา่ซอืขาย 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทนุออก (Switching out) 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลยีนหน่วยลงทนุออก : อตัราคา่ธรรมเนียมเดียวกนั ทงักรณีสบัเปลียนออกไปยงักองทนุรวม 

ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ และบริษัทจดัการอืน 
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ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทนุออก : อตัราค่าธรรมเนียมทีกําหนด 

เงอืนไขในการกาํหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุออก : ไม่ม ี

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทนุออกในอตัราไม่เกินร้อยละ 1.07 ของมลูคา่ซือขาย 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ม ี

ในอัตราตามทนีายทะเบียนเรียกเก็บ 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ : ม ี

ฉบับละ : 50.0 บาท 

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีกําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมอืน : ม ี

ค่าธรรมเนียมอืนๆ :  

1. ค่าธรรมเนียมการทํารายการซือขายหน่วยลงทุนตามอตัราทีธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี) 

2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพือซือหน่วยลงทนุหรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีผู้

ซือหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ตามอตัราทีธนาคารพาณิชย์กําหนด  

บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอืนๆจากผู้ถือหน่วยลงทุนทีขอให้บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ทีบริษัทจดัการดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํา

กับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลียนแปลงข้อมลูในทะเบียน เป็นต้น ทงันี บริษัทจดัการจะคิดค่าธรรมเนียมการดําเนินการให้ผู้ ถือ

หน่วยลงทนุเป็นกรณีพิเศษ ในอตัราไม่เกิน 75 บาท ต่อ 1 รายการ  

ทงันี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทงัหมดทีเรียกเก็บจากผู้สงัซอืหรือผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นอตัราทีรวมภาษีมลูค่าเพิมและภาษีอนื

ใดในทํานองเดียวกนั (ถ้ามี)  

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลียนแปลงเกียวกับภาษีมลูค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอืนใดในทํานองเดียวกนั บริษัทจดัการ

ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดงักล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว 

ตามทีจ่ายจริง 

รายละเอยีดเพิมเติม (ค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากผู้สังซือหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ) : 

- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ  ในอตัรา 50 บาท ต่อรายการ โดยผู้โอนจะถกูเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวในวนัทียืนคําขอ

โอนหน่วยลงทนุ  

- ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน กรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน ทงันี 

ภายใต้เงอืนไขข้อ 14. ส่วนข้อผูกพนัหรือขอให้ออกเอกสารแสดงสิทธิแทนฉบบัเดิมทีสญูหาย 

- ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) และ ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) โดย

ระหว่างการเสนอขายครังแรก จะคิดค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 0.8025 ของมลูค่าหน่วยลงทนุและ จะยกเว้นค่าธรรมเนียม

กรณีจํานวนเงินจองซือตงัแต่ 50 ล้านบาทขึนไป 

- ค่าธรรมเนียมการรับซือคืน (Back-end fee) และ ค่าธรรมเนียมการสบัเปลียนหน่วยลงทุนออก (Switching out) โดยจะเรียก

เก็บเฉพาะในกรณีทีหน่วยลงทุนมีอายกุารถือครองน้อยกว่า 1 ปี (365 วัน) โดยบริษัทจดัการจะใช้เกณฑ์ “เข้าก่อน-ออกก่อน 

(First in First out)” ในการนบัอายกุารถือครอง โดยเริมนบัตงัแต่วนัทบีริษัทจดัการได้ทํารายการขายหน่วยลงทนุ 
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8.4.วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :  

บริษัทจดัการจะคํานวณ ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

ทุกวนัทมีีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสทุธิทงัหมด หกัด้วยมลูค่าหนีสินทงัหมด เว้นแต่ ค่าธรรมเนียม

การจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัทีคํานวณนนั เป็นฐานในการคํานวณ

ค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดงักล่าวจะบวกด้วยภาษีมลูค่าเพิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอืนใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 

และบริษัทจดัการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน 

ทงัน ีการตดัค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีทีกําหนดโดยสมาคมบริษัทนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนุญาต

แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลียนแปลงเกียวกบัภาษีมลูค่าเพมิ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอนืใดในทํานองเดียวกนั บริษัทจดัการ

ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดงักล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

 

8.5. การเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

การดําเนินการในกรณีทีมีการเพมิหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทนุ  

การเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ย การดาํเนินการของบริษัทจดัการ 

1. การเพมิค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

1.1 ตามทีระบไุว้ในโครงการ 

1.1.1 ไม่เกินอตัราทีระบใุนโครงการ เปิดเผย2  ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥  3 วนัทําการก่อนการเรียกเก็บเพิมขึน 

1.1.2 เกินอตัราทีระบุไว้ในโครงการ1  

1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอตัราทีระบไุว้ใน

โครงการ 

บริษัทจดัการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานกังานทราบภายใน 15 วนั

นบัแต่วนัทีเปลียนแปลง 

1.1.2.2 กรณีเกิน ≤ 5% ของอตัราทรีะบไุว้ใน

โครงการ 

เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหนว่ยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วนัก่อนการเรียกเก็บเพมิขึน 

และแจ้งให้สํานกังานทราบภายใน 15วนันบัแต่วนัทีเปลียนแปลง 

1.2 แตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจดัการต้องขอมติ3 เพือแก้ไขโครงการ 

2. การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

2.1 ตามทีระบไุว้ในโครงการ เปิดเผย2  ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัทีมีการเรียกเก็บลดลง 

2.2 แตกต่างไปจากทีระบไุว้ในโครงการ ให้บริษัทจดัการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสํานกังานเห็นชอบ

การแก้ไขโครงการในเรืองดงักล่าว 

1 เทียบกับอตัราของรอบระยะเวลาย้อนหลงั 1 ปีนบัแต่วนัทบีริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดงักล่าวเพิมขึน 
2 การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการทีเหมาะสมอนัทําให้มันใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทัวถึง ทงันี 

บริษัทจัดการจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.assetfund.co.th หรืออาจพิจารณาประกาศผ่านช่องทางอืน

ใดทีเหมาะสมตามทีบริษัทจดัการกําหนด 
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทนุ และ

การจดัประชมุผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 

 

9. เครืองมือบริหารความเสียงสภาพคล่องของกองทุนรวม 

 ค่าธรรมเนียมการซือขายหน่วยลงทนุทสีะท้อนต้นทนุในการซอืขายทรัพย์สนิของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies- ADLs)  

อัตราสูงสุดไม่เกนิร้อยละ : 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 
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รายละเอยีดเพิมเติม : 

หลกัเกณฑ์และเงือนไข 

1. บริษัทจดัการจะกําหนดอตัรา ADLs สงูสดุไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ  

2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษัทจดัการกําหนด 

โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบตัิของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

และ/หรือหน่วยงานทีมีอาํนาจอืน ทงัน ีการกําหนด ADLs Factor จะคํานึงถึงปัจจยัต่างๆ ทีเกียวข้อง ได้แก่ ต้นทนุและค่าใช้จ่าย

จากการซือหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) ทีเปลียนแปลงไปจากการซือขายทรัพย์สิน ความผนัผวนใน

ตลาดซือขายทรัพย์สิน สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินทีลดลงจากภาวะปกติ ต้นทนุและค่าใช่จ่ายในการรักษาสดัส่วนการลงทนุ 

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพือเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) หรือปัจจยัอืนๆ ทีนอกเหนือ

การควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่และ

หรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและ

เงอืนไข ณ ขณะนนัๆ  

3. การกําหนด ADLs Threshold มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีบริษัทจดัการกําหนด โดยบริษัท

จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยทีเกียวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของ

ทรัพย์สินทีลงทุน สภาพคล่องของทรัพย์สินทีกองทุนถือครอง หรือปัจจยัอืนๆ ทีอาจเกิดขึนในอนาคตหรือนอกเหนือการควบคมุ

ของบริษัทจดัการทีมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของทรัพย์สินทีกองทนุลงทนุ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้ข้อมลูประมาณการ

ภายใต้ข้อเท็จจริงทีมีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยทีเกียวข้องเท่าทีสามารถทําได้เพือให้สามารถ

ดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนันๆ 

4. ณ ขณะใดขณะหนึง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครืองมือในการบริหาร

ความเสียงสภาพคล่องอืนได้ 

ข้อสงวนสิทธิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะนําข้อมลูของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพจิารณาและหรือตดัสินใจเรืองต่างๆ ทเีกียวข้อง

กบัการใช้เครืองมือ ADLs ในวนัทําการนนั  

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะนําค่าซือหน่วยลงทนุทีชําระเงนิด้วยเชค็ รวมเข้าเป็นยอดซือหน่วยลงทนุในวนัทําการทีมีการใช้

เครืองมือ ADLs และบริษัทจดัการจะนํายอดซือหน่วยลงทนุดงักล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเรืองต่างๆ ทีเกียวข้อง

กับการใช้เครืองมือ ADLs ในวันทําการนัน ทังนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะไม่เปลียนแปลงการดําเนินการใดๆ ทีได้

ดําเนินการหรือตดัสินใจไปแล้วทีเกียวข้องกับการใช้เครืองมือ ADLs ในวนัทําการนนั แม้หากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือหน่วยลงทุน

ทงัหมดหรือบางส่วนของวันทําการนันไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซือหน่วยลงทุนทีชําระด้วยเช็คทีเรียกเก็บไม่ได้นนั 

ไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุ  

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเรียกเก็บ Anti-dilution Levies – ADLs จากผู้ทีทํารายการซือหน่วยลงทุนและสบัเปลียนหน่วยลงทนุ

เข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลียนหน่วยลงทุนออก เพียงฝังใดฝังหนึงทีเกิน ADLs Threshold ทีบริษัทจดัการกําหนดไว้ รวมถึง

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจะพจิารณากําหนดอตัราการเรียกเก็บ ADLs ทแีตกต่างกนัได้ และขอสงวนสิทธิทีจะมีข้อกําหนดเพมิเติมใน

การเรียกเก็บเฉพาะรายทีทํารายการซือหน่วยลงทุนและสบัเปลียนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลียนหน่วยลงทนุ

ออกในปริมาณมากตามแนวทางทีบริษัทจดัการจะกําหนดได้ 

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปรับเพิมหรือลดอตัรา ADLs ทีเรียกเก็บ ซึงจะปรับเพิมไม่เกินอัตราสูงสุดทีระบุไว้ในโครงการ โดย

บริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจดัการและ/หรือในหนังสือชีชวนส่วนข้อมลูกองทุนรวมและ/หรือผ่านทางช่องทางอืนที

บริษัทจดัการกําหนด  
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การพิจารณาใช้เครืองมือ 

1. การเรียกเก็บ ADLs ทแีตกต่างกนัในแต่ละวนัทําการทีมีการใช้เครืองมือนี 

2. บริษัทจดัการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวนัทําการซือขายใดทีสดัส่วนของมลูค่าซือขายหน่วยลงทนุสทุธิ

ของกองทนุ เทียบกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิทงัหมดของกองทนุ มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ทบีริษัทจดัการกําหนด โดยทมีลูค่าซือขาย

หน่วยลงทนุสุทธิของกองทุน คํานวณจากมลูค่าการซือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปลียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) 

หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมลูค่าการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทงันี รายละเอียด

วิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีทบีริษัทจดัการกําหนด 

3. บริษัทจดัการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมลู “มลูค่าการซือหน่วยลงทนุและสบัเปลียนเข้า น้อยกว่ามลูค่าการขายคืน

หน่วยลงทนุและสบัเปลียนออก” ทงัน ีรายละเอยีดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีทีบริษัทจดัการกําหนด 

4. ในกรณีทมีีการใช้เครืองมือ ADLs นี ADLs ทเีรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครืองมือนีมีวตัถุประสงค์เพอื

บรรเทาผลกระทบทางลบทีอาจเกิดขึนกับผู้ถือหน่วยทียงัคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครืองมือนีไม่ได้มีวตัถปุระสงค์เพอืสร้างผลตอบแทน

ให้กองทนุแต่อย่างใด 

 

 ระยะเวลาทีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period) : 

เมอืกองทนุปลายทางมกีารใช้ Notice Period บริษัทจดัการจะพจิารณาดําเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิมเติม : 

กรณีกองทุนปลายทางมีการกําหนดเครืองมือ Notice Period บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้เครืองมือดังกล่าวตามแนวทางที

กองทุนปลายทางกําหนดตามทีได้รับข้อมลูจากกองทุนปลายทาง ทงันี บริษัทจดัการจะติดตามกองทุนปลายทางเท่าทีสามารถ

ทําได้เพือให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงือนไข ณ ขณะนนัๆ 

ทงันี บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการหรือในหนงัสือชีชวนส่วนข้อมลูกองทุนรวมหรือ

ผ่านทางช่องทางอืนทบีริษัทจดัการกําหนด  

บริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้ Notice Period รวมกับเครืองมือบริหารความเสียงสภาพคล่องอืนได้เพือให้สอดคล้อง

ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ซงึจะอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ทีสํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด 

ในกรณีทีกองทุนปลายทางมีการเปลียนแปลงหรือเพิมเติมเครืองมือบริหารความเสียงด้านสภาพคล่อง หรือกองทุนไทยมี

การเปลียนแปลงกองทนุปลายทางทีไปลงทนุใหม่ บริษัทจดัการอาจพจิารณาเปลียนแปลงหรือเพิมเติมเครืองมือบริหารความเสียง

สภาพคล่องเพิมเติมตามทีกองทนุปลายทางกําหนดได้ภายใต้หลกัเกณฑท์ีสํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด 

 

 เพดานการขายคืนหน่วยลงทนุ (Redemption Gate) : 

เมอืกองทนุปลายทางมกีารใช้ Redemption Gate บริษัทจดัการจะพิจารณาดาํเนินการให้สอดคล้องกบักองทนุปลายทาง 

รายละเอยีดเพิมเติม : 

กรณีกองทุนปลายทางมีการกําหนดเครืองมือ Redemption Gate บริษัทจดัการจะพิจารณาใช้เครืองมือดงักล่าวตามแนวทางที

กองทุนปลายทางกําหนดตามทีได้รับข้อมูลจากกองทุนปลายทาง  ทงันี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูราละเอียดการใช้เครืองมือ 

Redemption Gate ในหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และจะแจ้งให้ทราบเมือกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption Gate 

โดยไม่ชกัช้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการหรือผ่านทางช่องทางอืนทบีริษัทจดัการกําหนด 
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บริษัทจัดการและอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate  ร่วมกับเครืองมือบริหารความเสียงสภาพคล่องอืนได้เพือให้สอดคล้อง

ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ซึงจะอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ทีสํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด 

ในกรณีทีกองทนุปลายทางมีการเปลียนแปลงหรือเพมิเติมเครืองมือบริหารความเสียงด้านสภาพคล่อง หรือกองทนุไทยมีการเปลียนแปลง

กองทุนปลายทางทีไปลงทุนใหม่ บริษัทจดัการอาจพิจารณาเปลียนแปลงหรือเพิมเติมเครืองมือบริหารความเสียงสภาพคล่อง

เพมิเติมตามทีกองทนุปลายทางกําหนดได้ ภายใต้หลกัเกณฑ์ทีสํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด 

 

 การไม่ขายหรือไม่รับซอืคนืหน่วยลงทนุตามคําสังทรัีบไว้หรือจะหยุดรับคาํสังซือหรือคําสังขายคืนหน่วยลงทนุ 

(suspension of dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดาํเนินการได้สูงสุดไม่เกิน : 1 วนัทําการ 

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากสํานกังาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสจุริต

และสมเหตุสมผลว่า จําเป็นต้องระงบัการซือขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคําสังซือหรือคําสงัขายคืน

หน่วยลงทนุ (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตอุืนใดดงัตอ่ไปนี ซงึไม่เกินกว่ากรณีทีประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสงัซือหน่วยลงทุนทีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสงัซือหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย 

เนอืงจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 

(ก) บริษัทจดัการกองทุนรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่าผู้ลงทนุรายนนั ๆ มีส่วนเกียวข้องกบัการกระทําอย่างใดอย่างหนึงดงันี 

(1) การกระทําทีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(3) การกระทําทีเป็นการปฏิบตัิตามคําสงัเกยีวกบัการยึดหรืออายดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้มีอาํนาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกบัลกูค้าได้ในสาระสําคญั 

2.อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลียนให้บริษัทจดัการกองทุนรวมรายอืนเข้าบริหารจดัการกองทุนรวมภายใต้การจดัการของตนอนั

เนอืงมาจาก การทีบริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงนิกองทนุได้ตามประกาศคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ว่าด้วยการดํารงเงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทนุ

ส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์ และการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ทีเป็นหน่วยลงทุน และการ

เป็นผู้จดัการเงินทุนสญัญาซือขายล่วงหน้า ซงึให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วนัทําการ 

 

10. การกําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน :  

คํานวณภายใน : 2 วนัทําการ 

และประกาศภายใน : 3 วนัทําการ 

รายละเอียดเพมิเติม : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกําหนด โดยมลูค่าทรัพย์สินของกองทุนจะคํานวณจากมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนทีลงทุนในกองทุน ต่างประเทศ 

รวมกับมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนทีลงทุนในประเทศ โดยบริษัทจดัการจะใช้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุในต่างประเทศ 
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โดยบริษัทจัดการจะใช้มลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในต่างประเทศ ณ สินวันทําการซือขาย ทีประกาศภายใน 2 วันทําการ

ถดัไป และใช้อตัราแลกเปลียนถวัเฉลีย ระหว่างอตัราซือถวัเฉลียทางโทรเลข และอตัราขายถวัเฉลียของธนาคารแห่งประเทศไทย

ของวนัทําการซือขายนนั เป็นเกณฑ์ในการคํานวณทรัพย์สินสทุธิส่วนทีลงทนุในต่างประเทศ 

ทงัน ีบริษัทจดัการอาจเปลียนแปลงการใช้อตัราแลกเปลียนได้ ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยไมถ่ือว่าเป็นการ

แก้ไขโครงการ 

2.บริษัทจดัการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือคืนหน่วยลงทุน

ของกองทนุรวมเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี 

(2.1) คํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุทกุสินวนัทําการ ภายใน 2 วนัทําการถดัไป 

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทนุทกุสินวนัทําการซือขายหน่วยลงทนุ ภายใน 2 วนัทําการถดัไป 

ทงันใีห้ใช้มลูค่าหน่วยลงทุนของสินวนัทําการซือขายหน่วยลงทุนนนัเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดงักล่าว 

(2.3) ประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทนุ ของวนัดงัต่อไปนี 

(ก) วนัทําการซือขายหน่วยลงทุนล่าสดุ โดยให้ประกาศภายใน 3 วนัทําการถัดไป 

(ข) วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพือการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภาย 3 ในวนัทําการถดัไป 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ

ภายใน 3 วนัทําการถดัไป 

ในกรณีทีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง บริษัทจดัการจะดําเนินการและชดเชยราคาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดในประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและหรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยเรืองการ

ดําเนินการในกรณีทีมลูค่าหน่วยลงทนุหรือราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 

ในกรณีทไีด้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ เนืองจากมีเหตจุําเป็นและสมควรทีอยู่นอกเหนือการควบคมุ ของบริษัทจดัการ 

โดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเกียวกับราคาของทรัพย์สินทีกองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคํานวณหรือ

ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะ

ดําเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทางปฏิบตัิให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ทีเข้าถึงได้ง่ายและทวัถึง ภายในเวลาทผีู้ลงทุน

สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจลงทนุได้ 
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1. บริษัทจัดการ 

ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุแอสเซท พลสั จ ากดั 

ที่อยู่ (ภาษาไทย) : เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 175 Sathorn City Tower, 17th Floor, South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 
 
สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ : 
สิทธิของบริษัทจดัการ 
1. รับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุน และ
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และหรือเงินตอบแทนอื่นใด ตามอตัราที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ “ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
จากผู้สัง่ซือ้ หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม” 
2. สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซือ้หรือสัง่ซือ้หรือสัง่ขายหรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุตามที่ระบไุว้ในโครงการ 
3. สงวนสิทธิที่จะเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามที่ระบไุว้ในโครงการ 
4. สงวนสิทธิที่จะรับช าระหนีเ้พื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่นท่ีไม่ใช่หลักประกันแทนการช าระหนีด้้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนีท้ี่ 
ระบไุว้ในโครงการ 
5. สงวนสิทธิที่จะช าระค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ 
หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 
การจดัตัง้และจดทะเบียนกองทนุ การเปล่ียนแปลงและแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ 
1. ยื่นค าขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุต่อประชาชน 
2. ขอรับใบแทนหลกัฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ในกรณีที่หลกัฐาน
ดงักล่าวสญูหาย 
3. ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มจ านวนเงินทนุของกองทนุตามวิธีการท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 
4. แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมลูที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจ านวนเงินทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมจ านวนและมลูค่า
หน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดให้แก่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติมนัน้ 
5. เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุ หรือวิธีการจดัการกองทนุภายใต้หวัข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการจดัการ
กองทนุหรือแก้ไขวิธีการจดัการ” 
6. จดัท าหนงัสือชีช้วนใหม่ทกุรอบปีบญัชเีพื่อแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุ ณ วนัสิน้ปีบญัชีและส่งให้แก่ส านกังานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ภายใน 60 วนันบัแต่วนัสิน้บญัชีนัน้ ยกเว้นกองทนุรวมเปิดที่มีการขายหน่วยลงทุนเพียงครัง้เดียวและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน
ตามค าสัง่ล่วงหน้าซึง่ระบเุวลาไว้แน่นอน (auto redemption) ไม่ต้องจดัท าหนงัสือชีช้วนใหม่ทกุรอบปีบญัชี 
7. ประกาศข้อมลู รายละเอียด การด าเนินงานต่าง ๆ ที่เก่ียวกบักองทนุตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. หรือสมาคมก าหนด 
8. ด าเนินการเลิกกองทนุตามหวัข้อ “การเลิกโครงการ” 
9. จัดให้มีการช าระบัญชีตามหัวข้อ “การช าระบัญชีของกองทุนรวมและวิธีการคืนเงินเฉล่ียให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิก
โครงการ” 
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การบริหารกองทนุ 
1. จัดการกองทุนให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติ ข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจบุนัและที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2. น าเงินของกองทนุไปลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นและซือ้ ขาย ซือ้ลด ขายลด ไถ่ถอน จ าหน่าย 
สัง่โอน รับโอน เปล่ียนแปลงเพิ่มเติมหลกัทรัพย์ หรือฝาก ถอนทรัพย์สินที่ลงทุนไว้นัน้ โดยลงทุนให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ
กฎหมาย วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุของโครงการ ทัง้นี ้โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกั 
3. จดัให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทนุไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ 
4. สัง่ผู้ดแูลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จ าหน่ายจ่ายโอน ตลอดจนช าระและรับช าระราคาค่าหลกัทรัพย์ 
5. จัดให้มีการรับจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน และกองทุนให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดการกองทุนตามที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซือ้ หรือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุและกองทนุรวม” 
6. เบิกจ่ายเงินของกองทนุส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของกองทนุภายใต้หวัข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
จากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม” 
7. เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทนุถือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นอยู่เท่าที่จ าเป็นเพื่อรักษาประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
8. ดแูล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทนุ ด าเนินการให้มีการฟ้องร้องบงัคบัคดี หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย 
ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
9. ขอความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ในการด าเนินการตามข้อ “การรับช าระหนีเ้พื่อกองทนุรวมด้วยทรัพย์สินอื่น” 
การจดัท าบญัชีและการรายงาน 
1. จดัท าบญัชี แสดงการลงทนุของกองทนุไว้โดยถกูต้องครบถ้วน 
2. จดัท ารายงานฐานะการลงทนุของกองทนุเป็นรายวนั และจดัส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในทกุสิน้วนัท าการนัน้ 
3. จดัท ารายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็นรายวนัและจดัส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
ภายในทกุสิน้วนัท าการนัน้ 
4. ค านวณมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตามที่ก าหนดในหวัข้อ 
“วิธีการค านวณก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ” 
5. จดัท าและจดัส่งรายงานตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 
การขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุและงานทะเบียนหน่วยลงทนุ 
1. จดัให้มีใบจองซือ้หน่วยลงทุน ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุน หรือใบค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ซึ่งมีลกัษณะเป็นไปตามที่กฎหมาย 
ก.ล.ต. ก าหนด 
2. ขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามวิธีที่ระบใุนโครงการและหนงัสือชีช้วน 
3. จดัสรรหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อ “การจดัสรรหน่วยลงทุน.ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน” และ “ การจดัสรรเงิน
ให้แก่ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ “ 
4. ด าเนินการจัดสรรจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรับซือ้คืนจากผู้ ถือหน่วยลงทุนตามส่วนตามหัวข้ อ “การเล่ือน
ก าหนดการช าระเงินค่าขายคนืหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือ
ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ” หรือ “การช าระค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน” 
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5. ด าเนินการยกเลิกจ านวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืนซึง่ได้รับการจดัสรรเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุแล้วในวนัท าการถดัจากวนัที่
บริษัทจดัการท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุจ านวนนัน้ 
6. จดัให้มีและเก็บรักษาไว้ซึง่ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
7. เปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้หรือสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
8. จดัให้มีรายงานข้อมลูของกองทนุตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 
9. ขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ในกรณีที่จะด าเนินการตาม “การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ
แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ” 
การแต่งตัง้บคุคลอื่น 
1. จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถึงการเปล่ียนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและ
แต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อื่นตามเงือ่นไขการเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้โดยได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก่อน 
2. แต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนภายใต้หลกัเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
3. แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของกองทุนท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศว่าด้วยการให้ความ
เห็นชอบผู้สอบบญัชี 
4. แต่งตัง้หรือด าเนินการเป็นนายทะเบียนเองตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร 
5. แต่งตัง้ผู้ช าระบญัชีของกองทนุเมื่อยตุิหรือเลิกกองทนุ 
6. แต่งตัง้หรือถอดถอนท่ีปรึกษา 
การปฏิบตัิงานหรือการด าเนินการอื่นๆ ตามสิทธิและหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด 
1. กระท านิติกรรมหรือสญัญาใด ๆ ในนามของกองทนุ ซึง่บริษัทจดัการมีอ านาจกระท าได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย 
2. ปฏิบตัิการอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวตัถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้จะต้องไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต. 
3. ปฏิบตัิตามสิทธิและหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี ้ในกรณีที่ข้อก าหนดในข้อผกูพนั
หรือโครงการจดัการกองทุนรวมขดัหรือแย้งกับหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่ดงักล่าว หากบริษัทจดัการกองทุน
ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่นัน้ ให้ถือว่าบริษัทจดัการกองทนุได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อผกูพนั
หรือโครงการจดัการกองทนุรวมแล้ว 
 
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ : 
ในกรณีที่มีการเปล่ียนบริษัทจดัการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยค าสัง่ของส านกังาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหม่
เข้าท าหน้าที่ต่อไปได้ซึง่รวมถึงการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ให้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหม่ 
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2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ที่อยู่ : เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

 
สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ : 
สิทธิของผู้ดแูลผลประโยชน์ 
1.  ได้ค่าตอบแทนจากกองทนุส าหรับการท าหน้าที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตามสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
2.  บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาดงักล่าว 
หน้าที่ของผู้ดแูลผลประโยชน์ 
1. ดูแลให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในโครงการ ข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดการพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทัง้ในปัจจบุนั และที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด 
2. ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในตา่งประเทศ ที่บริษัทจดัการประสงค์จะลงทนุใน หรือมี
ไว้ซึ่งหลักทรัพย์นัน้ บริษัทจัดการยินยอมให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จะท าสัญญาแต่งตัง้ผู้ รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ ซึ่งมี
หลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด เป็นตวัแทนในการท าหน้าที่ฝากหลกัทรัพย์ เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม (ถ้ามี) โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องแจ้งการแต่งตัง้ตวัแทนดงักล่าวให้บริษัทจดัการทราบก่อนที่จะน าทรัพย์สิน
ของกองทนุไปเก็บรักษาไว้ที่ตวัแทนนัน้ด้วย 
3. รับรองความถูกต้องในการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีบริษัทจดัการได้ค านวณไว้แล้ว
ตามที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ “วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ 
และราคาหน่วยลงทนุ” เมื่อเห็นว่าถกูต้องแล้ว 
4. รับรองความถูกต้องในการแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมจ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุน ณ วนัท า
การสดุท้ายของแต่ละเดือนต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทกุเดือนภายในวนัท าการท่ีเจ็ดของเดือนถดัไป 
5. จ่ายเงินเป็นยอดรวมเพื่อคืนให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามค าสัง่ของผู้ช าระบญัชี 
6. โอนเงินค่าขายหน่วยลงทนุจากบริษัทจดัการเพื่อเข้าบญัชีกองทนุ ตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ 
7. แจ้งให้บริษัทจดัการทราบหากบริษัทจดัการมิได้ปฏิบตัิตามกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อบงัคบัอื่นใดที่ออกตาม
กฎหมาย ก.ล.ต. 
8. ด าเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดัการปฏิบตัิหน้าที่ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจาก
บริษัทจดัการ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรือเมื่อได้รับค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
9. ให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหวัข้อ “การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การรับช าระ
หนีเ้พื่อกองทนุด้วยทรัพย์สินอื่น” 
10. รับรองผลการนบัมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามที่ได้รับเอกสารหลกัฐานเก่ียวกับการขอมติและการนบัมติจากบริษัทจดัการ 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุน
ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ส่งหนงัสือแจ้งมติ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และปรากฎว่ามติของผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เ กินร้อยละ 55 
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หรือไม่เกินร้อยละ 80 ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือ
ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่ส่งหนงัสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
11. รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนและดูแลตรวจสอบให้ผู้ ช าระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และในพระราชบัญญัติฉบับแก้ไข ในกรณีที่ผู้ ช าระบัญชี
กระท าการหรืองดเว้นกระท าการตามมาตรา 130 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์รายงานให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้โดยไม่ชกัช้า 
12. ด าเนินการรับหรือจ่ายเงินจากบญัชีของกองทนุ ตามค าสัง่เป็นลายลกัษณ์อกัษรของบริษัทจดัการ 
13. ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องอนุญาตให้บริษัทจดัการ หรือผู้สอบบัญชีของกองทุนท าการตรวจสอบบัญชีหลักทรัพย์ บัญชี
กองทุน และเอกสารหลกัฐานอื่นของกองทุนได้ภายในเวลาท าการปกติของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจดัการจะบอกกล่าว
ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วนัท าการ 
14. ในกรณีที่ผู้ สอบบัญชีของกองทุน หรือผู้ สอบบัญชีของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือผู้ สอบบัญชีอิสระ หรือผู้ ช าระบัญชีของ
กองทุน หรือหน่วยงานผู้มีอ านาจควบคุมผู้ดูแลผลประโยชน์ขอค าชีแ้จง ไม่ว่าจะเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ก็ตามเก่ียวกับ
การกระท าการใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบญัชีหลกัทรัพย์ หรือบญัชีของกองทนุ หรือเร่ืองอื่นใดเก่ียวกบักองทนุ ผู้ดแูลผลประโยชน์
ต้องแจ้งให้บริษัทจดัการทราบโดยทนัทีและจะต้องท ารายงานเก่ียวกับค าขอดงักล่าวพร้อมรายงานขัน้ตอนการปฏิบตัิที่ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ได้กระท าไปแล้ว หรือที่จะกระท าต่อไปให้บริษัทจดัการทราบโดยไม่ชกัช้า 
15. หน้าที่อื่นใดที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 

หน้าที่ในการรับฝากและเก็บรักษาทรัพย์สิน 
1. รับฝาก ดูแล เก็บรักษา และบนัทึกทรัพย์สินของกองทนุ โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ดแูลผลประโยชน์ 
และทรัพย์สินของบุคคลอื่นใดที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ดูแลรักษาอยู่จนกว่าจะเลิกกองทุนหรือสิน้สดุการท าหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์
ตามสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการและ
ในหนังสือชีช้วนของกองทุนโดยต้องเก็บรักษาหรือฝากไว้อย่างปลอดภัยที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั หรือธนาคารแห่งประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนญุาตหรือตกลงเป็นอย่างอื่น และหากมีการเปล่ียนแปลง
สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สิน ต้องแจ้งให้บริษัทจดัการทราบทนัที 
2. ดูแล ทวงถาม ติดตามทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทนุ เพื่อผลประโยชน์ในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น การรับเงินปันผล 
การรับดอกเบีย้และหรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื่นใดที่กองทุนพึงจะได้รับ รวมทัง้ด าเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินัน้ๆ 
ตามค าสั่งของบริษัทจัดการ รวมทัง้แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที่มีความจ าเป็นที่ต้องป้องกันการเสียสิทธิที่มีอยู่หรือ
เก่ียวข้องกบัหลกัทรัพย์นัน้ ๆ 

หน้าที่เก่ียวกบัการด าเนินการเก่ียวกบัหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีกองทนุลงทนุ 
1. ส่งมอบ รับมอบ สัง่ซือ้ตามสิทธิ จ าหน่ายจ่ายโอน ฝาก ถอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน ตลอดจนช าระและรับช าระราคาหลกัทรัพย์ 
ตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ โดยตรวจสอบความสมบรูณ์ ความถกูต้องครบถ้วนของหลกัทรัพย์และทรัพย์สินก่อนด าเนินการ 
2.จดัท ารายงานดงัต่อไปนี ้เป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือส่งทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่ได้ตกลงร่วมกนั ส่งให้บริษัทจดัการ 
ก. รายงานการรับและการจ่ายเงินของกองทนุเป็นรายวนั 
ข. รายงานรายละเอียดการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทนุที่รับฝากไว้ 
ค. จดัท าบญัชีและรับรองความถกูต้องของทรัพย์สินของกองทนุรวมที่รับฝากไว้ 
ง. รายงานเก่ียวกับเงินลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลักทรัพย์ และตามสถานภาพของหลักทรัพย์พร้อมทัง้ค านวณ
ดอกเบีย้ค้างรับ (ถ้ามี) เป็นรายวนั 
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จ. รายงานเจ้าหนีซ้ือ้หลกัทรัพย์และลกูหนีค้่าขายหลกัทรัพย์เป็นรายวนั 
ฉ. รายงานอื่น  ๆที่เก่ียวกบับญัชีหลกัทรัพย์และบญัชีเงินฝากตามที่ตกลงร่วมกนั 
3.  รายงานต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อกองทนุ หรือไม่ปฏิบตัิตามหน้าที่ตามมาตรา 125 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ทัง้นี ้ภายใน 5 วนันบัแต่วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึง
เหตกุารณ์ดงักล่าว 

ความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายในการรับฝากทรัพย์สิน ซึ่งพิสจูน์ได้ชดัเจนว่าเกิดขึน้จากการกระท าหรืองดเว้น
กระท าการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ ของผู้ดูแลผลประโยชน์พนกังาน ลกูจ้าง บริวาร หรือบุคคลใดที่ท างานให้แก่ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถึงหน้าที่ดแูลรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน 
และเมื่อมีการเปล่ียนแปลงผู้ ดูแลผลประโยชน์ผู้ ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนงัสือเพื่อรับรอง
ความถกูต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์กระท าการ งดเว้นกระท าการ หรือละเลยไม่ปฏิบตัิหน้าที่ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ในการฟ้องร้องบงัคบัคดีกบัผู้ดแูลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงได้ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระท าการอนัเป็นการขดักับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระท านัน้
จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดแูลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการท าหน้าที่เป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเป็นการด าเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่าง
เพียงพอแล้ว โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้ทราบข้อมลูดงักล่าวมิได้แสดงการคดัค้าน 
ในกรณีที่การด าเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมติให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
มีอ านาจด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ 

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 
บริษัทจัดการจะเปล่ียนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื่อนไขดงัต่อไปนี ้ทัง้นีโ้ดยได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก่อน 
(1) เมื่อบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาจดัตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีก
ฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั  
(2) ในกรณีที่บริษัทจดัการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือ
บริษัทจดัการอาจบอกเลิกสญัญาจดัตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่
น้อยกว่า 30 วนั 
(3) ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใด และบริษัทจดัการ
และผู้ดูแลผลประโยชน์ทัง้สองฝ่ายไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปล่ียนแปลงสญัญาให้สอดคล้องกบักฎหมายหรือประกาศดงักล่าว 
ทัง้นีเ้นื่องจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์
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จะรับหน้าที่ดงักล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจดัการ
ทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั 
(4) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงข้างมากซึง่คิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่
ขายได้แล้วทัง้หมดของโครงการเรียกร้องให้มีการเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ 
(5) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์น าข้อมลูต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัการกองทนุหรือข้อมลูอื่นท่ีเก่ียวข้องกับกองทนุไปเปิดเผย 
หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจดัการ
สามารถบอกเลิกสญัญาจดัตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ ทัง้นี ้การบอกเลิกสญัญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ไม่น้อยกว่า 15 วนั 
(6) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ขาดคณุสมบตัิตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ืองคณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะด าเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีบริษัทจดัการ
ตรวจพบเองหรือปรากฏจากการตรวจสอบของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสัง่การ
เป็นอย่างอื่น และบริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขดงักล่าวให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนั นบัแต่วนัที่ได้แก้ไข
เสร็จสิน้ หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด บริษัทจดัการจะขออนุญาตเปล่ียนตวัผู้ดูแล
ผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ครบก าหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว
บริษัทจดัการจะแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อื่นแทนโดยพลนั 

ในกรณีผู้ดแูลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ไม่เข้าข้อยกเว้นให้
กระท าได้หากเป็นกรณีที่มีนัยส าคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอ านาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ 

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู่ : ฝ่ายบริการธุรกิจหลกัทรัพย์ (ธล.) ชัน้ 19 
ส านกังานเลขท่ี 1 ซอยราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ  แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพฯ 10140 
โทรศพัท์ 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1996-7 
และ/หรือที่บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรือที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน
ในต่างประเทศที่อาจแต่งตัง้เพิ่มเติมในอนาคต 
 
3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ชื่อ : บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุแอสเซท พลสั จ ากดั 

ที่อยู่ : ชัน้ 17 อาคารสาทรซิตีท้าวเวอร์ เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ 0-2672-1000 โทรสาร 0-2286-4473 
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 
4. ผู้จัดจ าหน่าย : - 
 
5. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) : - 
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6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : - 
 
7. ที่ปรึกษาการลงทุน : - 
 
8. ที่ปรึกษากองทุน : - 
 
9. ผู้ประกัน : - 
 
10. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : - 
 
11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน : - 
 
12. Prime Broker : - 
 
13. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน 

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 
บริษัทจดัการมีข้อผูกพนัที่จะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจากผู้ ถือหน่วยลงทุน เมื่อผู้ ถือหน่วยลงทุนน าหน่วยลงทุนมาขายคืนแก่
บริษัทจดัการผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถน าหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ทุกวนัท าการรับซือ้คืนตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ซึ่ง
ค านวณตามหวัข้อ “วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วย ลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทนุ” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีที่บริษัทจดัการด าเนินการ ตามที่ก าหนดไว้ใน
หวัข้อ “การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุน
ตามค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ” 

สิทธิในการรับเงนิปันผล : - 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการรับเงินปันผลตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ "นโยบายการจ่ายเงินปันผล" และ "การก าหนดเวลา และ
วิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ" 

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 
(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุได้ในกรณีดงัต่อไปนี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทนุให้บิดา มารดา บตุร และคู่สมรสของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
(ข) การโอนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ศาล หรือโดยผลของกฎหมาย 
(ค) การโอนทางมรดกหรือทางพินยักรรมให้กบัทายาท หรือผู้ รับผลประโยชน์ตามพินยักรรม 
(ง) การโอนหน่วยลงทนุในกรณีพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทจดัการเห็นสมควรและอนมุตัิให้โอนได้ 
(2) วิธีการขอโอนหน่วยลงทนุ 
(ก) ผู้ โอนและผู้ รับโอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุด้วยตนเองที่ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือส านกังานนายทะเบียน
หน่วยลงทนุ ในกรณีที่ผู้ รับโอนไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทนุกบับริษัทจดัการ ผู้ รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าขอเปิดบญัชี
ผู้ ถือหน่วยลงทนุและยื่นต่อผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทนุพร้อมค าขอโอนหน่วยลงทนุ 
(ข) ผู้ โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุในอตัรา 50 บาท ต่อการโอน 1 ครัง้ ณ วนัท่ียื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุ 
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(ค) หลงัจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้ โอนแล้ว ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทนุจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบก ากบัภาษีพร้อมหลกัฐานการรับค าขอโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐาน 
(ง) การโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบนัทึกข้อมลูการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยนัการ
โอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันที่ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือนายทะเบียน
หน่วยลงทนุได้รับค าขอโอนหน่วยลงทนุ 
(จ) การโอนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการโอนอาจด าเนินการเป็นอย่างอื่นในกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เป็นหลกั ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้ภายใต้เงื่อนไขที่ระบใุน“การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย” 

ทัง้นี ้สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมลูในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน : - 
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทาง
ประเทศสหรัฐหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของ
บคุคลดงักล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึง่จดัให้มีขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับผู้ลงทุนที่ เป็นบุคคล
อเมริกนั (US person) ดงัที่กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อท าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีจดัการ โดยบริษัทจดัการจะท าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
และข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการต่อเมื่อได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทนุ
ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ณ วันปิดสมุดทะเบียนตามที่ บริษัทจดัการ
ก าหนด ทัง้นี ้เป็นไปภายใต้หวัข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุหรือแก้ไขวิธีการจดัการ” 

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม 
บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือบริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ (omnibus account) ต้อง
ไม่นบัคะแนนเสียงในส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด เว้นแต่เป็นกรณี กองทนุรวมที่
มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุดงักล่าวได้เต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 

สิทธิในการได้รับเงนิคืนเมื่อเลิกโครงการ : 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อโครงการสิน้สดุลง โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีผู้ช าระบญัชีที่ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ช าระบญัชี โดยจะได้ด าเนินการให้มีการจ าหน่ายทรัพย์สินของโครงการ ช าระภาระหนีสิ้นและแจกจ่ายเงินคืน
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวิธีการที่ระบุไว้ในหวัข้อ “การช าระบญัชีกองทุนรวม และวิธีการเฉล่ียคืนเงินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเมื่อ
เลิกโครงการ” 
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สิทธิประโยชน์อื่นๆ : 
1.  สิทธิในการได้รับช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับช าระค่าซือ้คืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ในกรณีที่กองทนุไม่สามารถ
ช าระค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่ก าหนดไว้ภายใต้หวัข้อ “การช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นแทนเงิน” 
2.  สิทธิในการเปล่ียนแปลงข้อมลูในบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะแจ้งแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูลที่ได้แจ้งไว้เมื่อเปิดบัญชีผู้ ถือหน่วยลงทุน ต้องกรอกใบค าขอ
เปล่ียนแปลงข้อมลู และยื่นให้แก่บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนเพื่อแก้ไขข้อมลูโดยผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องยื่นเอกสารประกอบ (ถ้ามี) 
เพื่อให้นายทะเบียนด าเนินการแก้ไขข้อมูลในบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุนต่อไป โดยผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่
จะปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่ก าหนดในใบค าขอเปลี่ยนแปลงข้อมลู 
3.  สิทธิในการจ าน าหน่วยลงทนุ 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าน าได้ตามกฎหมาย ทัง้นี ้นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนการจ าน า
ให้แก่ผู้ รับจ าน าที่เป็นสถาบนัการเงินเท่านัน้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีความรับผิดจ ากดัเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทนุท่ียงัส่งใช้แก่บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ครบ 
การที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อก าหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตัง้จาก
บริษัทจดัการกองทนุรวมโดยชอบ 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทนุ
ของกองทุนรวมที่ตนถือ ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทนุ
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วยลงทนุชนิดนัน้ๆ ด้วย 
 
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ : 
- ใบหน่วยลงทนุ 
- หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 

เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 
14.2.1. เมื่อบริษัทจัดการได้รับใบค าขอเปิดบัญชี และใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ
ตามที่ก าหนดแล้วบริษัทจดัการจะส่งมอบส าเนาใบค าขอเปิดบญัชี และหรือส าเนาใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุ
หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานในการเปิดบญัชี และการซือ้หน่วยลงทนุ 
14.2.2. บริษัทจดัการจะด าเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบนัทึกรายละเอียดของผู้ เปิดบญัชีในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ตามรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชี 
14.2.3. นายทะเบียนจะจดแจ้งชื่อผู้จองซือ้หรือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุต่อเมื่อบริษัทจดัการได้รับช าระ
ค่าซือ้หน่วยลงทุนแล้ว และผู้จองซือ้หรือผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนนัน้ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว 
และในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนจะบนัทึกการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน ต่อเมื่อนายทะเบียนได้
ท าการจดัสรรเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุแล้ว 
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14.2.4. บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ลงทุนทกุครัง้ที่มีการขาย
หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้ผู้ลงทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการ
โดยนายทะเบียนจะด าเนินการส่งมอบหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 15 วนั ท าการ นบัตัง้แต่วนัสิน้สุด
ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกและในกรณีที่บริษัทจดัการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุภายหลงัระยะเวลาเสนอขาย
ครัง้แรกบริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะด าเนินการจดัส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัท าการ
นบัตัง้แต่วนัท าการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
14.2.5 บริษัทจดัการจะออกและจดัส่งใบยืนยนัการถือหน่วยลงทุน อย่างน้อยทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน ณ วนัท าการสดุท้าย
ของเดือนมิถุนายนและธันวาคม ให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกราย ภายใน 15 วันนับจากวันดังกล่าว เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ตรวจสอบความถกูต้องของจ านวนหน่วยลงทนุและมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีได้ท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
14.2.6. บริษัทจดัการจะถือว่าข้อมลูในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นข้อมลูที่ถูกต้องที่สดุ ดงันัน้ หากปรากฏข้อผิดพลาดใดๆ 
ในหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ หรือรายงานการถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องท าการทกัท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 
วนัท าการนบัตัง้แต่วนัท่ีได้รับหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ มิฉะนัน้ บริษัทจดัการจะถือว่าข้อมลูดงักล่าวถกูต้อง 
14.2.7 บริษัทจดัการจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทุน ให้กับผู้ ถือหน่วยลงทนุเฉพาะในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจดัการ
ออกใบหน่วยลงทุน เพื่อน าไปใช้เป็นหลกัประกนัในการขอสินเชื่อจากสถาบนัการเงิน หรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทั ง้นี ้ในการออกใบ
หน่วยลงทนุทกุกรณีจะกระท าเมื่อบริษัทจดัการเห็นสมควรเท่านัน้ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
1. ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกใบค าขอให้ออกใบหน่วยลงทนุ ซึง่ขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
2.ยื่นใบค าขอให้ออกใบหน่วยลงทนุ พร้อมช าระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทนุแก่นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
3.นายทะเบียนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะด าเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนตามจ านวน
หน่วยลงทุนที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบค าขอส าหรับกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนกรอกจ านวนหน่วยลงทุนในใบค าขอมากกว่า
จ านวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทนุส าหรับหน่วยลงทนุจ านวนเท่าที่ปรากฎอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
4. ใบหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการออกให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะมีข้อความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด ซึ่งจะระบุ
ชื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ และมีลายมือชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทจดัการและประทบัตราส าคญั หรือลายมือชื่อนาย
ทะเบียนหน่วยลงทนุ หรือใช้เคร่ืองจกัรประทบั หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต.จะอนญุาตให้ท าได้จึงจะถือว่าใบหน่วย
ลงทนุถกูต้องและมีผลสมบรูณ์ตามกฎหมาย 

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถใช้อ้างอิง
ต่อบริษัทจดัการกองทนุรวมและบคุคลอื่นได้ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจ าเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทนุบริษัทจดัการกองทนุรวมต้องจดัท าใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 
บริษัทจดัการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ "นโยบายการจ่ายเงินปันผล" โดยจะด าเนินการเก่ียวกบั
การจ่ายเงินปันผล ดงันี ้
1. บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนและค านวณก าไรสุทธิต่อหน่วยและเงินปันผลต่อหน่วยโดยถือจ านวนหน่วย
ลงทนุตามทะเบียนกองทนุของนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ เวลา 8.00 น. ของวนัปิดทะเบียนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ โดยบริษัท
จดัการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนกองทนุของนายทะเบียน ณ วนัเวลาดงักล่าวเท่านัน้ 
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2. บริษัทจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล และอตัราเงินปันผลต่อ
หน่วยลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์และผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ 
3. บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในค าขอเปิดบญัชีภายใน 10 วนัท าการนบั
จากวนัปิดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทนุ 
 
16. วิธีการช าระเงนิหรือทรัพย์สินอื่น 

วิธีการช าระเงนิหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ
เป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน โดยขัน้ตอนที่ก าหนดดงักล่าวต้องสามารถปฏิบตัิได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน
ของกองทนุรวมทกุราย 

การช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมจะช าระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตาม
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ เวลาที่ก าหนด เท่านัน้ 
 
17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน: 
บริษัทจดัการกองทุนรวมมีหน้าที่จดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้การให้สิทธิหรือการจ ากัดสิทธิใดๆ 
แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน หากได้กระท าตามข้อก าหนดในข้อผูกพนัหรือตามกฎหมาย
แล้ว ให้ถือว่าบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว 
บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทนุ ในกรณีดงันี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะท าให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทนุสถาบนั ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสงู ตามที่ก าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เว้นแต่เป็น
การโอนทางมรดก 
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุน
จะท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่ก าหนด ในโครงการจดัการกองทุนรวม เว้นแต่
เป็นการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทนุ ดงันี ้
1. หน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการกองทนุรวมขายให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุก่อนวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทนุรวมหุ้นระยะยาว
ที่จดัตัง้ขึน้ก่อนวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 
3. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยการลงทนุของกองทนุ  
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ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) : 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บริษัทจดัการ
กองทุนรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว เว้นแต่เป็นกรณี กองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทนุ
ชนิดดงักล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียว จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวได้เต็มตามจ านวนที่ถืออยู่ 

หลักเกณฑ์และวิธกีารในการขอมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุน: 
การด าเนินการใดที่โครงการจดัการกองทุนรวมหรือกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจดัการ
กองทุนรวมได้ด าเนินการไปตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้ปวงเห็นชอบให้
ด าเนินการดงักล่าวและมีผลผกูพนัตามมติ 
มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีให้ด าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายให้ถือว่ามตินัน้เสียไป  
ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยัส าคญั ต้องได้รับมติพิเศษ
ของผู้ ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือ
หน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่ง
หนงัสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่ กรณีที่กองทนุรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ
นอกจากจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีก าหนดไว้ในข้อผกูพนั หรือที่ก าหนดไว้ใน
มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่ก าหนดในประกาศนีแ้ล้ว ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมดงัต่อไปนีด้้วย 

(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน 
ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ
ของจ านวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จ านวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพนั : 
การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผกูพนัท่ีเป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนดไว้ในข้อผกูพนั และมีสาระส าคญัที่เป็นไปตามและ
ไม่ขดัหรือแย้งกบัพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑ์ที่ออกโดยอาศยัอ านาจของ
กฎหมายดงักล่าว ให้ถือว่าข้อผกูพนัส่วนท่ีแก้ไขเพิ่มเติมนัน้มีผลผกูพนัคู่สญัญา 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยัส าคญัต้องได้รับมติพิเศษของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ ทัง้นี ้เร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั ให้รวมถึง 
(ก) ข้อก าหนดเก่ียวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(ข) ข้อก าหนดเก่ียวกับการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ ที่ ทน. 19/2554 

(ค) ข้อก าหนดเก่ียวกบัการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่น  
(ง) ข้อก าหนดเก่ียวกบัการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมี
ประกนั และข้อก าหนดเก่ียวกบัการแก้ไขเพิ่มเติมสญัญาประกนัในเร่ืองใดๆ อนัมีผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเสียผลประโยชน์ 

(จ) เร่ืองที่ผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี  ้ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์  โดยไม่ต้อง
ได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
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(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพนัให้มีสาระส าคญัสอดคล้องกับโครงการจดัการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับมติโดย
เสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน แล้วแต่กรณี หรือ 
(ข) ผู้ดแูลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนันัน้เหมาะสม มีความจ าเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพนัไม่ว่ากรณีใด ต้องกระท าเป็นหนงัสือลงลายมือชื่อโดยบคุคลผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัทจดัการ
กองทนุรวมและผู้ดแูลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) 
บริษัทจดัการกองทุนรวมจะจดัให้มีข้อผกูพนัเปิดเผยไว้ ณ ที่ท าการและเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวมเพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
สามารถตรวจดไูด้ รวมทัง้จดัส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพนัพร้อมทัง้เหตผุลและความจ าเป็นให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนพร้อมกบั
การส่งรายงานประจ าปีของกองทนุรวม  
 
18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: ไม่มี 
 
19. การเลกิกองทนุรวม 

เงื่อนไขในการเลิกกองทุน : 
19.1 หากปรากฏว่ากองทนุเปิดใดมีมลูค่าหน่วยลงทนุหรือมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นจ านวนดงันี ้
(1) จ านวนผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวนัท าการใด 
(2) กรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงันี ้

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสทุธิในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดติดต่อกนัคิดเป็นจ านวนเกิน
กว่า 2 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ทัง้นี ้กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีก าหนดระยะเวลาการรับซือ้คืน
หน่วยลงทุนเป็นช่วง ( interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วง
ระยะเวลาเดียวกนั ซึง่กองทนุรวมเปิดให้รับซือ้คืนหน่วยลงทนุเท่านัน้ 

 ความใน (2) มิให้น ามาใช้บงัคบักบักองทนุรวมที่บริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผล
ว่าการเลิกกองทนุรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยงัคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพ
และมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนัน้ 
(3) กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึง่บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าจะมีการขายคืน
หน่วยลงทนุตาม (2) และการเลิกกองทนุรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม  

ความใน (2) และ (3) มิให้น ามาใช้บงัคบักบักองทนุรวมดงัต่อไปนี ้
(ก) กองทนุรวมตลาดเงิน 
(ข) กองทนุรวมดชันี 
(ค) กองทนุรวมอีทีเอฟ 
(ง) กองทนุรวมหน่วยลงทนุ 
(จ) กองทนุรวมฟีดเดอร์ 

(4) มลูค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมลูค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท
ในวนัท าการใด และบริษัทจดัการประสงค์จะเลิกกองทนุเปิดนัน้ 
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19.2 เมื่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดการกระท าการหรืองดเว้น
กระท าการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุเปิด หรือไม่ปฏิบตัิตามหน้าที่ของตน 

19.3 เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติพิเศษของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนหน่วยลงทนุ
ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุซึง่ส่งหนงัสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

19.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว ในกรณี
ดงัต่อไปนี ้
(1) กรณีที่การลงทนุในกองทนุ Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund ไม่เหมาะสมอีกต่อไป และไม่สามารถลงทนุ
ในกองทนุอื่นใดที่มีนโยบายการลงทนุท่ีสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุได้อย่างเหมาะสม 
(2) กรณีที่จ านวนเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไม่เพียงพอต่อการลงทนุในกองทนุต่างประเทศ 

19.5 ส านกังานจะเพิกถอนการอนุมตัิให้จดัตัง้และจดัการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอนัควรสงสยัว่าอาจมีการจดัตัง้กองทุน
รวมเพื่อผู้ ลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็น
เคร่ืองมือในการบริหารจดัการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบคุคลหรือกลุ่มบคุคลใด และส านกังานได้ด าเนินการแจ้งให้บริษัทจดัการ
กองทุนรวมหรือบุคคลที่เก่ียวข้องท าการชีแ้จง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มีการชีแ้จง หรือชีแ้จง
แล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือท าให้เชื่อได้ว่าการจัดตัง้กองทุนรวมเป็นการจัดตัง้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และ
ส านกังานสัง่ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมท าการแก้ไข หรือด าเนินการใด ๆ และบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถด าเนินการ
ตามที่ส านกังานสัง่ได้ หรือด าเนินการแล้วแต่ไม่สามารถท าให้กองทนุรวมเป็นกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปอย่างแท้จริง 

การด าเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม : 
1.  ในกรณีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพราะเหตุตามข้อ 19.1 บริษัทจัดการจะด าเนินการดังต่อไปนีเ้พื่อเลิกกองทุนเปิด
ดงักล่าว เว้นแต่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะก าหนดหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่น 

 
1. ยตุิการรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคืนหน่วยตัง้แต่วนัที่เกิดเหตใุห้เลิกกองทนุ 
2. แจ้งให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่เกิดเหตใุห้เลิกกองทนุ โดยวิธีการดงันี ้
 2.1 แจ้งผู้ ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยโดยช่องทางใดๆ ที่มีหลกัฐานว่าสามารถติดต่อผู้ ถือหน่วยได้  
 2.2 แจ้งเป็นหนงัสือถึงผู้ดแูลผลประโยชน์  
 2.3 แจ้งส านกังานผ่านระบบที่จดัไว้บนเว็บไซต์ของส านกังาน 
3. จ าหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดงักล่าวภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุนเพื่อรวบรวมเงินเท่าที่
สามารถกระท าได้เพื่อช าระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ ถือหน่วยโดยอตัโนมตัิ  
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4. ช าระค่าขายคืนหน่วยตามสดัส่วนจ านวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 3 ให้ผู้ ถือหน่วยภายใน 10 วนัท าการนบัแต่วนัที่เกิดเหตุให้เลิก
กองทนุ และเมื่อได้ด าเนินการช าระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนัน้  

ในกรณีที่มลูค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมลูค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดใดลดลงเหลือน้อย
กว่า 50 ล้านบาทในวนัท าการใด หากบริษัทจดัการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนัน้บริษัทจดัการจะด าเนินการ ตาม 1 ถึง 4 

2.ในกรณีการเลิกโครงการจดัการกองทุนรวมเพราะเหตุครบก าหนดอายุโครงการ หรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบก าหนดการเลิกล่วงหน้า
การเลิกโครงการเนื่องจากครบก าหนดอายุโครงการ บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้เว้นแต่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
จะก าหนดหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่น 

การด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
2.1 แจ้งให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
2.1.1 แจ้งเป็นหนงัสือถึงผู้ดแูลผลประโยชน์ 
2.1.2 แจ้งส านกังานผ่านระบบทีจ่ดัไว้บนเว็บไซต์ของส านกังาน 
2.1.3 แจ้งตลาดหลกัทรัพย์ในกรณีที่หน่วยของกองทนุนัน้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

≥ 5 วนัท าการ 
ก่อนวนัเลิกกองทนุ 

2.2 ด าเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ ถือหน่วยและผู้ลงทนุทัว่ไปทราบเร่ืองดงักลา่ว  ≥ 5 วนัท าการ 
ก่อนวนัเลิกกองทนุ 

2.3 จ าหน่ายทรัพย์สินท่ีเหลืออยูข่องกองทนุเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั 
เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมกี าหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม 

ให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลิก
กองทนุ 

 
20. การช าระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน 
บริษัทจดัการจะจดัให้มีการช าระบญัชี โดยจะแต่งตัง้ผู้ช าระบญัชีที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อท า
หน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินท่ีคงเหลือจากการช าระหนีสิ้นของกองทนุรวมแล้วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ รวมทัง้ท าการ 
อย่างอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิน้ ทัง้นี ้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศก าหนด ส าหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการช าระบญัชีของกองทุนรวมจะหกัจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
และผู้ช าระบญัชีจะด าเนินการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสดัส่วนจ านวน
หน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุถืออยู่ตามหลกัฐานท่ีปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัเลิกโครงการ 
เมื่อได้ช าระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช าระบัญชีจะท าการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลงัจากจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมแล้ว หากปรากฏว่ายงัมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ช าระบญัชีจดัการโอนทรัพย์สินดงักล่าว
ให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา  129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ถือเป็น
ส่วนหนึง่ของข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม 


